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2 Sammanfattning
Delårsbokslutet för 2012 visar på fortsatt goda resultat för hälso- och
sjukvården. Behovet av vård ökar i takt med att befolkningen i Stockholms län
fortsätter att öka. För att möta det ökande behovet av hälso- och sjukvård har
vårdval införts inom verksamhetsområden under 2012. Det ekonomiska
resultatet för perioden till och med 31 augusti redovisar ett överskott på 830
miljoner kronor och prognosen per den 31 december 2012 pekar mot ett
överskott på 150 miljoner kronor.
I delårsbokslutet redovisas utveckling och genomförande av satsningarna i
slutlig budget 2012. Några noteringar kan göras:
♦ Tillgängligheten fortsätter att förbättras och är bättre än 2011 för såväl
mottagning som behandling. Kraven för att ta del den statliga
kömiljarden uppnås för mottagning men inte för behandling.
♦ Arbetet med att införa vårdval på fler områden fortsätter. Under våren
2012 infördes vårdval för öppenvård inom öron- näs- halssjukvård,
gynekologi, hudsjukvård och för enskild sjukgymnastik. I oktober 2012
införs, enligt plan, vårdval för primärvårdsrehabilitering.
I Landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2012 fick Hälso- och
sjukvårdsnämnden i uppdrag att, utifrån godkänd inriktning i Framtidsplan för
hälso- och sjukvården, besluta om utveckling inom ett antal områden. Samtliga
har redovisats i rapporten ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första
steget i genomförandet” som behandlades och godkändes av
landstingsfullmäktige i juni 2012 i samband med beslutet om budget 2013.
Uppdragen redovisas också sammanfattningsvis i detta delårsbokslut.
Det bokförda resultatet per augusti 2012 redovisar ett överskott på 830 miljoner
kronor att jämföra med motsvarande period 2011 som redovisade ett överskott
på 1 040 miljoner kronor. Det prognostiserade ekonomiska resultatet per den 31
december 2012 visar ett överskott på 150 miljoner kronor. Det ekonomiska
resultatet 2011 redovisade ett överskott på 497 miljoner kronor. Av de
prognostiserade avvikelserna mot budget kan noteras:
♦ För primärvård beräknas ett underskott med 200 miljoner kronor,
främst på grund av höjda ersättningar husläkarverksamhet1, MVC och
BCC samt ökade volymer för husläkarverksamhet.
♦ För hjälpmedel beräknas underskott på 50 miljoner kronor.
♦ För läkemedel beräknas ett överskott på 125 miljoner kronor.

1

Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars 2012.
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♦ För somatisk specialistvård beräknas ett överskott med 142 miljoner
kronor främst för privata vårdgivare på nationella taxan inklusive
medicinsk service.
♦ För övrig verksamhet beräknas ett överskott på 133 miljoner kronor
varav finansiella intäkter utgör 75 miljoner kronor.
Budget för 2012 innebär ett kostnadsökningsutrymme med 4,9 procent för
2012. Kostnadsökningstakten per den 31 augusti 2012 har varit 4,7 procent och
prognosen för 2012 är 4,6 procent. Rensat för engångseffekter under 2012 kan
den underliggande kostnadsökningen 2012 beräknas till 4,0 procent.
Vårdkonsumtionen ökar inom samtliga verksamhetsområden i jämförelse med
2011.
♦ Jämfört med 2011 har det totala antalet läkarbesök i öppenvården per
den 31 augusti 2012 ökat med 3,1 procent. Prognosen per den 31
december 2012 är 2,1 procent högre än budget.
♦ Antalet vårdtillfällen inom sluten vård har ökat med 2,9 procent jämfört
med motsvarande period 2011. Prognosen per den 31 december 2012 är
0,4 procent högre än budget.
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3 Uppföljning av mål och
uppdrag för hälso- och
sjukvården
Målet för hälso- och sjukvården är, enligt hälso- och sjukvårdslagen, en god
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. De övergripande målen för
god vård innebär att, utifrån behov, ge en patientfokuserad vård i rimlig tid som
är säker, kunskapsbaserad, ändamålsenlig, jämlik och effektiv och som bidrar
till ett förbättrat hälsoläge bland länets invånare.
Hälso- och sjukvården i Stockholms län ska utmärkas av hög kvalitet och
helhetssyn kring patienten. Landstingsfullmäktige har, i policydokumenten
Vård i dialog och Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting fastställt gällande riktlinjer. Patient och närstående ska ges ett värdigt
omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och respekt. Vidare
ska hälso- och sjukvårdens resurser användas på ett effektivt sätt och
verksamheten ska ständigt förbättra och utveckla sina resultat. Effekter av
förebyggande, utredande och behandlande åtgärder ska utvärderas och
bedömas. Resultaten ska göras tillgängliga för befolkningen. Hälso- och
sjukvården ska vara tillgänglig och befolkningen i länet ska vara nöjd med och
ha tillit till den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som bedrivs i länet.

Sida 7

3.1 Målbild Framtidsplan för hälso- och
sjukvården
Framtidsplan för hälso- och sjukvården innebär en hälso- och
sjukvårdsstruktur som finns närmare patienterna och som bättre möter
behoven. Därför görs till exempel särskilda satsningar på att utveckla e-tjänster.
Samtidigt sker omfattande utbyggnad av specialistvården utanför
akutsjukhusen, geriatrisk vård, rehabiliteringsverksamhet och ASiH.
Akutsjukvård vid akutsjukhusen renodlas för att ge vård till de patienter som
behöver dessa resurser och en stor del av den mest avancerade hälso- och
sjukvården samlas på Karolinska Universitetssjukhuset.
De styrande målen för hälso- och sjukvården anges i Framtidsplan för hälsooch sjukvården som:
♦ Hög tillgänglighet.
♦ God kvalitet och delaktighet.
♦ Hög effektivitet.
Målbilden för 2015 är att patientens och invånarens samlade behov och fria val
möts av ett flexibelt vårdutbud. Vidare att hälsofrämjande perspektiv och
patientens önskemål och medicinska behov står i centrum och att en
kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker och tillgänglig vård ges på lika villkor
för alla.
Målbilden längre fram, till och med 2025, är att länets befolkning är friskare än
2010, att befolkningen har stort förtroende för hälso- och sjukvården och att
informerade patienter möter en lättorienterad och tillgänglig vård.
Valmöjligheterna ska vara goda och på lika villkor och det ska finnas tillgång till
öppen och säker information om vård och hälsa. Vårdgivarna ska vara
målinriktade med hög effektivitet och med patientsäkerhet i fokus. All offentligt
finansierad vård ska utföras inom ramen för en sammanhållen
informationsstruktur för att trygga att patienten får vård utifrån sina behov.
Projektarbetet är nu i en fas där övergripande delprojektplaner och detaljerade
kortsiktiga delprojektplaner tas fram.
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3.2 Uppföljning av mål i landstingsfullmäktiges
budgetdirektiv
Landstingsfullmäktige har beslutat att de långsiktiga målen för hälso- och
sjukvården i Stockholms läns landsting är:
♦ Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården.
♦ En ekonomi i balans.
Landstingsfullmäktige fastslår att det är av stor vikt att Stockholms läns landsting
når de långsiktiga målen. För att styra verksamheterna i riktning mot de
prioriterade långsiktiga målen finns nedbrutna kortsiktiga mål:
♦ Nöjda medborgare.
♦ Ekonomi i balans.
♦ Stolta medarbetare.
♦ Nöjda patienter och resenärer.
♦ En ledande tillväxtregion.
♦ Hållbar miljö.
♦ Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården.
♦ Likvärdig behandling av alla invånare.
De kortsiktiga målen följs upp kontinuerligt med hjälp av indikatorer som visar
graden av måluppfyllelse.
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3.2.1 Nöjda medborgare
Målet är att medborgarna ska ha ett stort förtroende för hälso- och sjukvården och
tillgängligheten ska vara god. Målet om nöjda medborgare mäts i den så kallade
Vårdbarometern genom följande indikator:
♦ Andelen av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka.
Vårdbarometern mäts i två perioder, vår och höst. I figuren nedan redovisas
medborgarnas förtroende för perioden 2002 till 2011 per helår. Mätperioden för
2012, som är preliminär, avser den 1 januari till den 30 juni 2012. Det preliminära
resultatet visar på att medborgarnas förtroende för vården ligger på samma nivå
våren 2012 som våren 2011. Män har något större förtroende än kvinnor.

Stort

Varken eller

Litet

2012

65

27

8

2011

67

24

9

27

9

2010

64

2009

65

28

7

2008

66

27

7

2007

63

28

9

2006

62

30

8

2004

55

2003

53

2002

32

59

2005

51

33

9
13

33

14

35

14

Figur: Hur stort eller litet är ditt förtroende för sjukvården i Stockholms län?
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3.2.2 Nöjda patienter
Målet om nöjda patienter innebär att, utifrån befolkningens behov, ansvara för att
en kvalitativ god vård ges till länets invånare. Nöjda patienter mäts genom
patientenkäter och följande indikator:
♦ Andelen patienter som, efter besök på husläkarmottagning, skulle rekommendera
mottagningen till andra ska öka, andelen 2010 var 72 procent.2

Nationell patientenkät genomfördes inom husläkarverksamheten i Stockholms län
under 2011. Svarsfrekvensen på patientenkäten inom husläkarmottagningarna var
51 procent, närmare 30 000 patienter hade besvarat enkäten. Vad gäller ovan
nämnda indikator för nöjda patienter hade andelen patienter som skulle
rekommendera mottagningen till andra minskar något, från 72 procent 2010 till 71
procent 2011.
Jämförelser med riket
Resultatet för husläkarmottagningarna var i Stockholms läns landsting kring eller
över riksgenomsnittet.
Jämförelser med tidigare resultat
Resultaten för bemötande, delaktighet, information och förtroende på
husläkarmottagningarna i Stockholms läns landsting var oförändrade från 2010.
Tabell 1: Jämförelse av resultat för husläkarmottagningar 2010 och 2011
Husläkarmottagningar
Rekommendera
Bemötande
Delaktighet
Information
Förtroende

2010
72
83
66
64
75

2011
71
83
66
64
75

Jämförelser mellan kvinnor och män
I husläkarmätningen 2011 var männen något mer nöjda än kvinnorna när det gäller
bemötande, delaktighet, information och förtroende. De skulle också i något högre
utsträckning än kvinnorna rekommendera mottagningen till andra. Skillnaderna är
i paritet med riket som helhet.
Resultat från mätning med patientenkäter inom andra vårdområden
Under 2011 har mätning av patienters upplevelser av vården genomförts inom ett
stort antal vårdområden.

2 Enkät till patienter efter besök på husläkarmottagning, tidigare fastställd indikator kan inte längre följas upp via
vårdbarometern.
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3.2.3 Hållbar miljö
Arbetet för en långsiktigt hållbar miljö är av strategisk betydelse för såväl
Stockholms läns landsting som för omvärlden. Miljöinsatserna utvecklas genom att
successivt skärpa och anpassa miljökraven i avtal med respektive vårdgivare
kombinerat med kommunikation om lämpliga metoder för miljöhänsyn i vardagen.
Eftersom miljösatsningarna utgår från Stockholms läns landstings långsiktiga
miljöpolitiska mål revideras miljökraven till det nya programmet Miljöutmaning
2016.

3.2.4 Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården
Patienterna ska ha rätt att välja vårdgivare. Genom att patienterna får välja den
vårdgivare som de själva känner förtroende för, och inte minst välja bort den som de
inte har förtroende för, sker en positiv utveckling av kvaliteten i hälso- och
sjukvården. Därför ska mångfalden av vårdgivare öka och vårdval ska stegvis införas
inom fler områden i hälso- och sjukvården:
♦ Vårdval med fri etablering för vårdgivare ska utvidgas till fler områden inom hälso- och
sjukvården.

För att ge medborgarna en reell möjlighet att utnyttja sin rätt att välja vård behövs
information om hälso- och sjukvårdens utbud, kvalitet och resultat. Genom
patienternas möjlighet att välja och välja bort mottagning utvecklas kvaliteten i
vården. Vårdguiden på internet och via telefon är Stockholms läns landstings
kanaler när information om vårdens utbud ska föras ut till medborgarna.
Öppna jämförelser om hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat underlättar för
patienterna att göra kunskapsbaserade val. Inom flera områden publiceras resultat
från patientenkäter, väntetider och telefontillgänglighet. För kataraktoperationer
(gråstarr) och förlossningsvård redovisas även medicinska kvalitetsindikatorer och
behandlingsresultat. Ett arbete pågår som syftar till att, för husläkarverksamheterna
under 2012, kunna redovisa vissa medicinska kvalitetsindikatorer på
Vårdguiden.se.
Stockholms läns landsting deltar i den nationella utvecklingen av öppna jämförelser
som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen.
Inrapportering av data för 2011 har nu skett och redovisning av resultaten sker
under hösten 2012. Knappt 200 kvalitetsindikatorer redovisas här inom ett stort
antal vårdområden.

3.2.5 Likvärdig behandling av alla medborgare
Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting ansvarar för att länets invånare
behandlas likvärdigt och individuellt, att ingen diskrimineras på grund av kön,
sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund, eventuellt funktionshinder eller
andra individuella egenskaper. Alla invånare ska ha samma möjlighet att få tillgång
till och ta del av den vård som landstinget ger. Jämlikhets- och
jämställdhetsperspektivet ska integreras i det dagliga arbetet. För att flickor och
pojkar, kvinnor och män ska behandlas likvärdigt ska samtliga verksamheter
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analysera sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Landstingsfullmäktige
anger följande indikatorer för att mäta likvärdig behandling:
♦ Könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och nyckeltal för
jämställdhet och jämlikhet ska utvecklas och användas.

Alla belägg för ojämställd behandling eller diskriminering av något slag ska leda till
förslag på åtgärder med uppföljning.
Exempel på analyser ur ett verksamhetsperspektiv som genomförts under våren
2012 är om patientinformation är jämlik och om uteblivna mottagningsbesök kan
bero på brister i patientinformationen. Informationsmaterial och kallelsebrev har
setts över. Resultatet har förbättrat patientens delaktighet och möjliggör följsamhet
till behandling.
Analys av läkemedelsanvändning i olika kommuner i Stockholms län har startats för
att se om det finns ojämlikhet i förskrivning av lätta analgetika, blodfettssänkande
läkemedel, antidepressiva medel och inflammationshämmande medel.
Resultatet från rapporten ”God Vård” visar bland annat att diabetesvården är
fortsatt ojämlik.
HBT- policy för frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner har
lanserats och ska gälla för alla verksamheter i Stockholms läns landstings samt de
verksamheter som Stockholms läns landsting har avtal med. Indikator som används
i avtal har utvecklats.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med att uppnå jämställd och jämlik vård är
inriktat på kartläggning, analys och verksamhetsutveckling. Hur detta följs upp
redovisas under avsnitt 4.8.
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3.3 Uppföljning av omvärldsperspektivet
Framtidens högkostnadsskydd i vården SOU 2012:2
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att göra en översyn av
avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg
med mera (dir. 2011:61). I betänkandet ”Framtidens högkostnadsskydd i hälso- och
sjukvården” redovisar utredningen sitt uppdrag. Utredaren föreslår att nu gällande
separata högkostnadsskydd för öppenvård respektive läkemedel tills vidare
bibehålls. För att i framtiden säkra avgifternas realvärde föreslås att avgiftstaken i
högkostnadsskydden indexregleras genom koppling till prisbasbeloppet. Ett nytt
avgiftstak beräknas inför varje årsskifte. Utredaren föreslår vidare att avgiftstaket
och beloppsgränserna i förmånstrappan för läkemedelsinköp indexregleras, genom
koppling till prisbasbeloppet. Ett nytt avgiftstak beräknas inför varje årsskifte. Ett
ytterligare förslag är att avgiften för slutenvård indexregleras genom en koppling till
prisbasbeloppet. Det skulle innebära att slutenvårdsavgiften initialt skulle höjas från
80 kr till 100 kr. Stockholms läns landsting beslutade att höja gränsen för
högkostnadsskyddet för sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård från
900 till 1 100 kr den 1 juli 2012.
Den 1 januari 2012 ändrades högkostnadsskyddet för läkemedel genom en höjning
från 1 800 kronor per år och patient till 2 200 kr.
Direktiv om patienters rättigheter vid vård i annat EU-land
Europaparlamentet antog i januari 2011 nya regler för vårdtagares rätt att söka
sjukvård i andra EU-länder än hemlandet. Socialdepartementet har lagt fram ett
förslag till lagförändringar i relation till de nya reglerna. Förslagen anger bland
annat förutsättningarna för att få ersättning, till exempel vad som ska känneteckna
hälso- och sjukvården som patienter kan få ersättning för. Dessutom anges det vilka
ersättningsnivåer som ska gälla för den gränsöverskridande hälso- och sjukvården.
Informationen till patienter kommer att hanteras av en nationell kontaktpunkt i
varje EU-land, där Försäkringskassan och Socialstyrelsen föreslås som lämpliga
myndigheter. Vidare anges att Försäkringskassan även fortsättningsvis ska ansvara
för beslut och utbetalningar. Detta ska ske i samråd med landstingen.
Försäkringskassan ska också, efter ansökan, lämna förhandsbesked om en patient
har rätt till ersättning enligt den föreslagna lagen för vård som han eller hon avser
att motta i utlandet. Det föreslås också att delar av kostnadsansvaret för den
gränsöverskridande hälso- och sjukvården flyttas från Försäkringskassan till
landstingen. Landstingen föreslås bekosta ersättningen för hälso- och sjukvård, viss
tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel för patienter
som får vård i annat EU-land.
Propositionen har skickats ut på remiss till bland annat landstingen och regionerna.
Stockholms läns landsting har deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
arbetsgrupp rörande implementeringen av patientrörlighetsdirektivet och svarat på
Socialdepartementets remissförfrågan. Proposition ska behandlas i riksdagen under
hösten 2012. Avsikten är att de nya lagreglerna ska träda i kraft den 1 juli 2013.
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Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet SOU 2011:48
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur den reglering som avser
hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa personer kan göras mer
ändamålsenlig än den är i dag. Utredningen föreslår att asylsökande och
papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård
av det landsting inom där de bor eller vistas.
En ny migrationspolitisk överenskommelse har träffats. Det innebär att papperslösa
och gömda som avvisats från Sverige ska få laglig rätt till subventionerad hälso- och
sjukvård. Barn upp till 18 år ska ha rätt till fullständig hälso- och sjukvård. Vuxna
ska, enligt överenskommelsen, få subventionerad hälso- och sjukvård för sådana
sjukdomstillstånd som inte kan anstå.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
Den nya föreskriften från Socialstyrelsens angående ledningssystem och
systematiskt kvalitetsarbete avviker stort från föregående föreskrift 2005:12. Inom
ramen för arbetet med den så kallade patientsäkerhetsmiljarden har information
om den nya föreskriften delgetts vårdgivarna. Arbetet med patientsäkerhetsmiljarden beskrivs närmare under avsnitt 4.11.
Gör det enklare! SOU 2012:33
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att se över de statliga
delarna av vård- och omsorgssystemet. Utredningen bedömer att utmaningarna
inom vård- och omsorgssektorn medför ett stort behov av förändringar under de
kommande åren. Allt fler frågor kommer att kräva samarbete på nationell nivå.
Utredningens slutsatser har presenterats i slutbetänkandet ”Gör det enklare!” samt i
två kompletterande delbetänkanden. Utredningen föreslår en ny
myndighetsstruktur som bygger på de fyra huvuduppgifterna:
•
•
•
•

en kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd
till vården och omsorgen, här föreslår utredningen också ett vidareutvecklat
samarbete med verksamheterna och huvudmännen
en inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer,
godkännanden och tillsyn, denna myndighet ges större resurser för tillsyn än
vad som finns i dagens myndigheter
en myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar
sektorns IT- och kommunikationslösningar
en myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa,
funktionshindersfrågor, vård och omsorg - och därigenom stärker statens
förutsättningar för strategisk styrning

Konsekvensen av förslaget är att elva myndigheter och ett bolag inom vård- och
omssorgssektorn läggs ner och att deras funktioner tas över av de nya
myndigheterna. Regeringen har redan fattat beslut om att etablera inspektions- och
infrastrukturmyndigheten. Stockholms läns landsting tillstyrker i huvudsak
förslagen i slut- och delbetänkande i sitt remissvar.
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Förordning med instruktion för Myndigheten för vårdanalys
SFS 2010:1385
Myndigheten för vårdanalys bildades den 1 januari 2011 med uppgift att ur ett
patient-, brukar och medborgarperspektiv följa upp och analysera hälso- och
sjukvården, tandvården samt verksamheter i gränssnittet mellan vård och omsorg.
Myndigheten har även till uppgift att på regeringens uppdrag utvärdera effekterna
av de reformer och satsningar som initieras samt att bedriva omvärldsbevakning.
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller
funktionsnedsättningar
De ändringar i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd som antagits av
riksdagen innebär att ett nytt stöd i form av ett särskilt tandvårdsbidrag införs. I
januari 2013 införs det så kallade tredje steget i såväl det statliga tandvårdsstödet
som i landstingets tandvårdsstöd. I det statliga stödet införs då ett så kallat särskilt
tandvårdsbidrag på 1 200 kronor per år, öronmärkt för förebyggande tandvård.
Detta avser personer som riskerar att få försämrad tandhälsa på grund av
medicinering eller vid viss diagnos.
Inom landstingets tandvårdsstöd tillkommer en ny grupp patienter. De nya
patientgrupperna är de som på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder
får ökat tandvårdsbehov. Dessa skall få så kallad bastandvård till läkarvårdstaxa. I
Stockholms län beräknas cirka 12 000 personer komma att omfattas av landstingets
nya stöd. Den största gruppen är strokepatienter med kvarvarande symptom.
Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Riktlinjerna som presenterats av Socialstyrelsen innehåller 132 rekommendationer
om evidensbaserade metoder för att förebygga sjukdomar. Stöd ska ges till
människors förändring av levnadsvanorna vid tobaksbruk, riskbruk av alkohol,
otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Projektdirektiv för
implementering av riktlinjer inom Stockholms läns landsting antogs i april 2012 och
fortsätter under hösten 2012.
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4 Utgångspunkterna för
hälso- och sjukvården per den
31 augusti 2012
Hälso- och sjukvården i Stockholms län står inför flera utmaningar under de
närmaste budgetåren. Det handlar om hur framtidens vårdbehov kommer att se ut
utifrån en förväntad befolkningstillväxt men även befolkningsutvecklingens effekter.
För att klara kommande utmaningar är relevanta behovsanalyser en betydelsefull
framgångsfaktor.

4.1 Befolkningsutveckling
Länets befolkning överstiger 2,1 miljoner invånare
Stockholms län har haft en positiv folkökning sedan mitten av 1970-talet. Särskilt
stor har folkökningen varit under de senaste sex åren, 2006 till 2011, då den i
genomsnitt varit nästan 34 000 personer per år.3
Under första halvåret 2012 ökade befolkningen med 17 700 personer i Stockholms
län. Den 30 juli 2012 uppgick därmed Stockholms läns folkmängd till 2 109 200
invånare. För hela Sverige var befolkningsökningen under perioden totalt nästan
31 600 individer.
Folkökningen i Stockholms län var något lägre under första halvåret 2012 jämfört
med första halvåret 2011. Födelseöverskottet ökade något, men flyttnettot minskade
under perioden. Främst var det en ökad utflyttning till andra länder som
sammantaget orsakade den något lägre befolkningsökningen under första halvåret
2012 jämfört med 2011.

3

www.scb.se 2012-08-28
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4.2 Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Landstingsfullmäktige bekräftade i juni 2012 den inriktning av Framtidsplan för
hälso- och sjukvården som Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2011. Detta
skedde genom antagande av de förslag som framfördes i budgetbilagan
”Framtidsplanen – första steget i genomförandet”. I denna redovisas strategier
med syfte att trygga kapaciteten, tillfredställa behoven och utveckla en mer
högkvalitativ, effektiv, tillgänglig, jämlik samt patientfokuserad hälso- och sjukvård.
Många av strategierna präglas av den inriktning som gällt för utvecklingen av hälsooch sjukvården under en följd av år.
Genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården tar sin utgångspunkt
från inriktningsbeslutet 2011 och är ett arbete som bedrivs i flera faser. Under 2011
fastställdes målsättningen och 2012 utgör planeringsår inför konkretisering 2013
samt genomförande 2013 till 2018. Jämte uppdragen från 2011 angavs även i
”Framtidsplanen – första steget i genomförandet” ett stort antal uppdrag som
behöver genomföras i syfte att möjliggöra ambitionerna för den framtida strukturen
för hälso- och sjukvården.

4.3 Programkontor i
tjänstemannaorganisationen
För att genomföra Framtidsplan för hälso- och sjukvården har ett programkontor
inrättats. Programkontoret koordinerar arbetet utifrån besluten tagna om
Framtidsplan för hälso- och sjukvården. I programkontorets arbete deltar Hälsooch sjukvårdsförvaltningen, Landstingsstyrelsen förvaltning, Locum AB samt
Karolinska Institutet (KI).
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4.4 Uppdrag i Framtidsplan för hälso- och
sjukvården enligt budget 2012
I samband med Landstingsfullmäktiges behandling av budgetbilagan
”Framtidsplanen – första steget i genomförandet ” återrapporterades de uppdrag
som gavs till Hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 2011 och som var del av slutlig
budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012. Uppdragen och återrapporteringen
såg ut i enligt nedan.
Dnr
HSN 1108-0863
att besluta om utveckling
specialistcentrum

att besluta om utveckling av det akuta
omhändertagandet

att besluta om utveckling ett integrerat
arbetssätt för psykisk ohälsa
att besluta om utveckling ett
förebyggande hälsofrämjande
arbetssätt i hela sjukvården

att besluta om utveckling av
barnsjukvården

att besluta om utveckling tydliga
termer och begrepp i hela sjukvården

Ärende
Uppdrag till Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Åtgärder:
Förslag ingår i underlag till budget för
2013. En pilotverksamhet förbereds
under 2012 med start under 2013.
Specificering i underlag till budget för
2014.
Åtgärder:
Förslag ingår i underlag till budget för
2013.
Ytterligare specificering i underlag till
budget för 2014
Åtgärder:
Arbete pågår och fortsätter under
2012. Förslag lämnas 2013
Åtgärder:
Socialstyrelsens riktlinjer för
hälsofrämjande arbete införs i hela
vården med början från 2012.
En fortlöpande utveckling sker av krav
i avtal och uppföljning för att
ytterligare stärka det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet.
Åtgärder:
Särskild barnsjukvårdsutredning är
genomförd. Förslagen från den ingår i
underlag till budget 2013.
Vårdval införs för barnläkare i
öppenvård.
Barnsjukvårdsutredningens förslag
utgör del av underlagen för detta.
Åtgärder:
Görs löpande och arbetet fortsätter.
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Dnr
HSN 1108-0863
att besluta om fortsatt arbete med
tjänster för patienter med speciella
behov

att besluta om framtida behov av
förlossningskliniker
att besluta om utveckling av geriatrik
och ASiH

att besluta om vårdavtal

att besluta om utveckling av eHälsa
och andra sätt att stärka patienten som
medaktör i den egna vården
att uppdra åt Hälso- och
sjukvårdsnämnden att besluta om
vårdavtal för Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande
av ansvaret för NKS

Ärende
Uppdrag till Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Åtgärder:
Förslag ingår i underlag till budget för
2013
Arbetssättet från det projekt Aktiv
hälsostyrning som drevs på Karolinska
Huddinge införs på alla akutsjukhus.
Med utgångspunkt från Aktiv
hälsostyrning utarbetas metoder för att
stödja andra grupper.
Åtgärder:
Vårdval är infört inom
förlossningsvården, viss översyn av det
sker.
Åtgärder:
Förslag till utökade volymer lämnas i
underlag till budget 2013.
I samband med upphandling av
geriatrisk vård har uppdraget
utvecklas.
Vårdval införs inom ASiH
Åtgärder:
Avtalen med akutsjukhusen har
förnyats till 2012.
Nya mallar och en ny förenklad
struktur har tagits fram för övriga
vårdavtal.
Åtgärder:
Förslag ingår i underlag till budget för
2013
Ett projekt om eHälsa pågår och nya ehälsotjänster införs successivt.
Åtgärder:
Konsekvenser i vårduppdragen beaktas
när avtal om vård vid Karolinska
Universitetssjukhuset ska tecknas för
tiden efter nu gällande flerårsavtal.
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Dnr
HSN 1108-0863
att godkänna att de delar av
psykiatrivården som efter ytterligare
analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas
från Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge, Danderyds sjukhus och S:t
Görans sjukhus till närsjukhusen och
inleda detta senast våren 2012
att godkänna att de delar av
geriatrikvården som efter ytterligare
analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas
från Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge och Danderyds sjukhus till
närsjukhusen och inleda detta senast
våren 2012
att uppdra åt Hälso- och
sjukvårdsnämnden att tillsammans
med berörda verksamheter genomföra
omlokalisering av psykiatrivård och
geriatrikvård från akutsjukhus till
närsjukhus och därmed särskilt beakta
behovet av goda forskningsmiljöer

Ärende
Uppdrag till Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Åtgärder:
Ingår i underlag till budget för 2013

Åtgärder:
Ingår i underlag till budget för 2013

Åtgärder:
Ingår i underlag till budget för 2013

Sida 21

4.5 Avtals- och styrformer inom hälso- och
sjukvården
4.5.1 Avtalsstyrning
Hälso- och sjukvårdens styrning utövas bland annat genom de avtal med olika
löptid och konstruktion som Hälso- och sjukvårdsnämnden träffar med
vårdgivarna. Avtalen träffas i huvudsak på tre sätt:
•
•
•

vårdval
upphandling
direktavtal

Gemensamt för samtliga sätt att träffa avtal är en strävan att utveckla incitament till
ökad produktivitet och effektivitet för att därigenom bidra till en god kvalitet och en
stabil ekonomi. Vidare eftersträvas en ökad mångfald av vårdgivare.
Utöver den vård som regleras i avtal har Hälso- och sjukvårdsnämnden
finansieringsansvar för privata specialistläkare och sjukgymnaster som är
verksamma enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt Lagen om ersättning
för sjukgymnastik (LOS).
Vårdval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Den 1 januari 2012 infördes vårdval för öppenvård inom öron- näs- halssjukvård,
gynekologi och hudsjukvård. Den 1 maj 2012 infördes vårdval för enskild
sjukgymnastik. I nedanstående tabell framgår planeringen som den såg ut i slutlig
budget 2012 samt nuläget för respektive verksamhetsområde där vårdval införs.
Vårdval

Planerad avtalsstart
i slutlig budget 2012

Allergologi
Primärvårdsrehabilitering
Ryggkirurgi
Reumatologi
Sjukgymnastik
Specialiserad gynekologisk vård
Specialiserad hudsjukvård i
öppenvård
Specialiserad öron-, näs- och
halssjukvård i öppenvård
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2012
2012-05-01
2012-09-01
2012
2012-09-01
2012-01-01
2012-01-01

Start 2013
Start 2012-10-01
Start 2013
Start 2013
Start 2012-05-01
Genomfört
Genomfört

2012-01-01

Genomfört

Upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Upphandlingar enligt LOU av vårdverksamheter och medicinsk service har stor
påverkan på kvaliteten och kostnadsläget för hälso- och sjukvården i Stockholms
läns landsting. Hälso- och sjukvårdsnämndens upphandlingar utformas i enlighet
med fastställd avtalsprocess. Vidare sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att
finna de lämpligaste utvärderingsmodellerna och utvärderingskriterierna vid varje
enskild upphandling.
I alla upphandlingar är det nödvändigt att säkerställa att inriktningen i
upphandlingsarbetet stämmer med den långsiktiga visionen för var utbudet av
hälso- och sjukvård ska finnas. De mest omfattande upphandlingarna som äger rum
under 2012 är upphandlingen av vård vid S:t Görans sjukhus och upphandlingen av
äldresjukvård (geriatrik). Utfallet av båda dessa upphandlingar kommer att ha stor
påverkan på utbudet av slutenvård i Stockholms län. En annan utmaning är
upphandlingen av Vårdguidens telefonitjänster som pågår under 2012.
Upphandlingar
Planerad avtalsstart
I slutlig budget 2012

Psykosocial habilitering för
vuxna
Psykiatrisk specialistvård för
tortyrskadade med flera
Områdesansvar tandvård
Urvalskonsult tandreglering
Rehabilitering och sjukvård med
integrativmedicinska inslag
Vägburen
ambulanssjukvårdstjänst
Mobila jourläkarinsatser

2012-01-01

Start 2012-06-04

2012-01-01

Start 2012-10-01

2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01

Genomfört
Genomfört
Genomfört

2012-02-01

Genomfört

2012-10-01

Start 2013-01-01

Direktavtal
Direktavtal tecknas framförallt med landstingsägda producenter för vårdområden
som inte ingår i systemet för vårdval. Detta gäller bland annat geriatrisk vård,
transporter av avlidna, psykiatrisk vård samt vård vid akutsjukhus, såväl i
förvaltningsform som i bolagsform. Bakgrunden till att avtal även tecknas med
verksamhet i förvaltningsform är ett beslut från Landstingsfullmäktige att
styrningen av all hälso- och sjukvård som Stockholms läns landsting beställer ska
ske via avtal. Avtalsstyrningen ska präglas av att lika villkor gäller för externa och
landstingsdrivna utförare. En tydlig inriktning är att direktavtalen ska vara fleråriga
i likhet med avtalen som tillkommer enligt LOV och LOU.
Nya flerårsavtal med de landstingsdrivna akutsjukhusen började gälla den 1 januari
2012.
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Nedanstående avtal har under 2012 nytecknas eller förlängas med Stockholms läns
sjukvårdsområde:
•
•
•
•
•
•
•

allmänpsykiatri för vuxna
barn- och ungdomspsykiatri
geriatrik
habilitering
rättspsykiatrisk vård
beroendevård
synrehabilitering

Ansvaret för sjukresor har överförts till Hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet
med Landstingsfullmäktiges beslut och avtalsreglering med AB Storstockholms
Lokaltrafik.
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4.5.2 Ersättningsmodeller
Uppföljning av särskilda satsningar inom utvecklingen av
ersättningsmodeller
Särskilda satsningar inom arbetet med ersättningsmodeller som ska genomföras
under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Utveckla och förbättra nuvarande ersättningsmodeller
♦ Utveckla och förtydliga registreringsanvisningar så att risken för feltolkning vid
registrering minskar

Utveckla och förbättra nuvarande ersättningsmodeller
Utvecklingen och förbättringen av ersättningsmodeller har skett på en rad områden.
Inom somatisk specialistvård pågår arbetet med att ta fram ersättningsmodeller för
kommande vårdval inom bland annat allergologi, ortopedi och ryggkirurgi. Inom
vårdval för ryggkirurgi planeras det för en vårdepisodbaserad modell. Modellen
bygger på att en del av ersättningen ska utgå från ett patientupplevt hälsoutfall, ett
år efter operation. Mätbara variabler som diskuteras är exempelvis förändring i
smärtnivå och funktionsförmåga. Projektet bedrivs i nära samarbete med nationellt
kvalitetsregister.
En översyn av husläkarverksamheten publicerades före sommaren 2012 och ett
utvecklingsarbete pågår för närvarande inom området där uppdrag, uppföljning och
ersättningsmodell ses över. Ännu ett exempel är den pågående utvärderingen av
vårdval för höft- och knäledsplastikoperationer där ett preliminärt resultat av
studien presenterades under våren. Utvärderingen slutförs under hösten 2012.
Utvecklingsarbeten har skett inom områden där upphandling enligt Lagen om
offentlig upphandling (LOU) är aktuellt eller där direktavtal med landstingsdrivna
enheter tecknas. Exempel på områden där ny ersättningsmodell arbetats fram är
den pågående upphandlingen av geriatrik vård, bland annat har ett ersättningstak
införts för ökad kostnadskontroll. Exempel på andra förändringar är att en enhetlig
ersättning per DRG-poäng har fastsällts och en stukturersättning införts.
Under 2012 har ytterligare tre vårdproducenter, Ersta, Stockholms BB,
Nackageriatriken, levererat in uppgifter om kostnad per patient (KPP). Arbetet
fortsätter med att påskynda implementeringen av KPP i alla landsting och
vårdgrenar. En utvecklingsplan för KPP är framtagen på uppdrag av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) inom ramen för Dagmaröverenskommelsen mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet.
Slutsatsen i denna utvecklingsplan är att visa på att KPP-data behövs för att
ledningsarbetet i hälso- och sjukvården ska utvecklas med stöd av
kunskapsbaserade beslutsunderlag. KPP behövs för att kunna svara på:
•
•
•

vad som görs i vården
vad det kostar
vilka patientgrupper som får vård
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•
•

om vården gör rätt saker
om Stockholms läns landsting betalar rätt pris/tar rätt betalt för
utomlänsvård

Utveckla och förtydliga registreringsanvisningar så att risken för
feltolkning vid registrering minskar
Väl inarbetade beskrivningssystem för utförd vård är en förutsättning för den
framtida utvecklingen av ersättningsmodeller. Under 2012 har arbetet fortsatt med
att vidareutveckla och införa nationella beskrivningssystem i de vårdgrenar där
detta ännu inte tillämpats. Arbetet med att uppdatera aktuella regelverk för
vårdkontakter 2013 har även påbörjats. Utbildningar för vårdgivare om regelverket
för rapportering har även genomförts.
Under våren 2012 har anvisningar för rapportering av vårdhändelser i syfte att
minska risken för feltolkningar vid registrering och rapportering tagits fram.
Förslaget kommer att prövas inom allergologi innan ett breddinförande inom fler
vårdgrenar blir aktuellt.

4.5.3 Kunskapsstyrning
Kunskapsstyrningen inom Stockholms läns landsting bedrivs på såväl lokal som
nationell nivå. Samverkan sker dels med den Nationella samordningen av
kunskapsstyrning (NSK) inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dels
genom medverkan i Socialstyrelsens arbete med framtagandet av nationella
riktlinjer. Under 2012 har regionala tillämpningar införts av riktlinjer för bland
annat rörelseorganens sjukdomar, demens, diabetes och hälsofrämjande metoder.
Vidare har regionala vårdprogram tagits fram och införts avseende bland annat
depression och ångest samt diagnostik och behandling av Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD). Dessutom har regionala handlingsprogram tagit
fram för öppen- och slutenvård, samt särskilda boenden vid behandling av
vankomycinresistenta enterokocker (VRE) och tuberkulos.
Via webbsidan Janusinfo, riktad till läkare och sjukvårdspersonal, publiceras
kontinuerligt nyheter inom läkemedelsområdet, evidensbaserade
behandlingsriktlinjer, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya
läkemedel från läkemedelskommitténs expertråd.
Med särskild teknik, Health Technology Assessment (HTA), granskas och värderas
underlaget till vissa utvalda nya diagnos- och behandlingsmetoder som används
eller förslås att användas inom Stockholms läns landsting. En handfull nya metoder
och behandlingar har värderats. Beslut att rekommendera att införa alternativt att
inte införa metoderna som rutin i hälso- och sjukvården har tagits vid Kommittén
för kunskapsstyrning (KUST). Arbetet med kunskapsstöd till vårdgivarna inom
Stockholms läns landsting utgår från webbtjänsterna www.janusinfo.se,
www.viss.nu och www.psykiatrstod.se
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4.6 Kvalitet, uppföljning och granskning av
hälso- och sjukvården
Uppföljning av särskilda satsningar inom kvalitet, uppföljning och
granskning av hälso- och sjukvården
Särskilda satsningar inom kvalitet, uppföljning, granskning tillgänglighet och öppna
jämförelser som ska genomföras under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Följa upp och analysera kvaliteten hos vårdgivarna
♦ Utveckla och publicera resultat från hälso- och sjukvården

4.6.1 Uppföljning och analys av hälso- och sjukvården på
systemnivå
Följa upp och analysera kvaliteten hos vårdgivarna
Utgångspunkten för uppföljning på systemnivå är Socialstyrelsens sex
kvalitetsperspektiv. I kvalitetsperspektiven ingår patientsäkerhet, kunskapsbaserad
och ändamålsenlig vård, vård i rätt tid, jämlik vård, effektiv vård och
patientfokuserad vård. En viktig del i kvalitetsarbetet är att verksamhetens egna
data återförs och integreras i olika förbättringsprocesser. I Stockholms läns
landstings gemensamma uppföljningsportal www.gups.sll.se redovisas löpande
information om den medicinska kvaliteten, läkemedelsanvändning och
vårdprestationer för vårdgivare i Stockholms län. Uppföljningsportalen utgör en
gemensam databas för informationsdelning inom uppföljningsarbetet.
En långsiktig strategi för systematisk uppföljning och granskning har tidigare tagits
fram. Strategin finns kompletterad med en handlingsplan där konkreta åtgärders
föreslås utifrån den fastställda strategin. En första utvärdering kring åtgärderna har
genomförts under våren 2012. Enligt utvärderingen av arbetet med
handlingsplanen har risk och konsekvensanalyser samt lokala handlingsplaner för
uppföljning och granskning tagits fram för flera avtalsområden.
Arbete har inletts med att utveckla en avtalsuppföljningsprocess som ska öka
förutsättningarna för att uppföljningen av hälso- och sjukvården sker på likartat
sätt. I processen för avtalsuppföljningen ingår dels beskrivning av den gängse
avtalsuppföljningen inom hälso- och sjukvården samt rutiner för dokumentation
och riktlinjer vid uppkommen misstanke om oegentligheter.

4.6.2 Tillgänglighet och vårdgaranti
Inom Stockholms läns landsting innebär vårdgarantin att patienten ska få kontakt
med primärvården samma dag, läkarbesök hos husläkare inom fem dagar, besök
inom den specialiserade hälso- och sjukvården inom 30 dagar och behandling inom
den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar. Alla patienter som inte får
en tid inom vårdgarantins gräns kan kontakta Hälso- och sjukvårdsnämndens
vårdgarantikansli för att få en tid till besök eller behandling med kortare väntetid.
Om patienten köställs på något av akutsjukhusen och vänder sig till Hälso- och
sjukvårdsnämndens vårdgarantikansli påförs akutsjukhuset, precis som tidigare,
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den faktiska vårdkostnaden enligt avtal. De flesta patienter som vänt sig till Hälsooch sjukvårdsnämndens vårdgarantikansli väntar inte vid de stora akutsjukhusen
utan hos mindre privata vårdgivare utanför sjuhusen.
Patienter som vänder sig till Hälso- och sjukvårdsnämndens vårdgarantikansli är
fortfarande relativt många men ändå färre än under 2011. Under perioden januari
till juli togs 7 500 samtal emot. Patienterna kan nästan alltid hjälpas till en snabbare
tid hos annan vårdgivare utanför akutsjukhusen. Under 2012 har problem med köer
funnits främst inom områdena hand- och fotkirurgi.
Vårdval genomförs nu successivt inom flera specialiteter. Erfarenheten visar att de
vårdval som genomförts hittills leder till en bra tillgänglighet utan köer.
För att tillgängligheten ska bli bättre behöver de privata vårdgivarna utanför
akutsjukhusen ta emot fler patienter och således avlasta akutsjukhusen.

4.6.3 Öppna jämförelser
Utveckla och publicera resultat i hälso- och sjukvården
Syftet med öppna jämförelser är att underlätta för patienterna att göra
kunskapsbaserade val, bidra till kvalitetsförbättringar samt öka den demokratiska
insynen.
Varje år genomförs patientenkäter inom ett 20-tal vårdområden. Under 2012 har
nationell mätning genomförts inom den specialiserade somatiska och psykiatriska
hälso- och sjukvården samt vid mödravårdscentraler och inom habilitering. Dessa
resultat kommer att publiceras under hösten 2012. På Vårdguiden.se publiceras
indikatorer som avser helhet, bemötande och rekommendation.
Löpande publiceras väntetider, både i form av telefontillgänglighet till primärvård,
psykiatri, beroendevård och hjälpmedelscentral och i form av väntetider till hälsooch sjukvården. Prognostiserade väntetider till specialiserad vård redovisas på
Vårdguiden.se, väntetider till husläkarmottagningar redovisas på den nationella
webbplatsen 1177.se.
I nuläget redovisas även medicinska jämförelser inom två verksamhetsområden där
vårdval införts, kataraktoperationer (gråstarr) och förlossning. Vidare finns sedan
juni 2012 information om vårdgivarnas miljöcertifiering på Vårdguiden.se.
På sll.se/verksamhet har de första jämförande rapporterna publicerats, till exempel
sammanställningar av patientenkäter, Vårdbarometern och rapporten ”God Vård”
som sammanfattar de medicinska resultaten i Stockholms läns landsting. Syftet är
att ge befolkningen insyn i vårdens resultat via övergripande jämförelser som kan
spänna över geografi, tid och olika vårdområden.
I nationella öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting publicerar
årligen har Stockholms läns landsting resultat som både förbättrats och försämrats
över tid. Antalet indikatorer i öppna jämförelser har ökat från år till år och uppgick
2011 till 173 stycken. Ambitionen med öppna jämförelser är att ge en så god bild av
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kvaliteten i hälso- och sjukvården som möjligt. För de indikatorer som ingick vid de
första mätningarna 2006 och 2007 ses en förbättring inom flera områden. Som
exempel kan nämnas att dödligheten i stroke och hjärtinfarkt fortsätter att minska
och andelen äldre patienter med risk för D-interaktioner av läkemedel minskar.
För en rad processmått i hjärtinfarktvården har stora förbättringar skett. Gällande
artroskopi i knäleden har en viss minskning skett i riket, vilket är i enlighet med
nationella rekommendationer. Resultaten är sämre i Stockholms läns landsting än i
övriga landsting när det gäller hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet och vårdrelaterade
infektioner. Stockholms läns landsting har bättre resultat än övriga landsting när
det gäller åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom, sjukdomar orsakade av
försämrad syretillförsel till hjärtat.
I Leverantörsuppföljningsdatabasen (LUD) har nya nyckeltal utarbetats samt
justering av de befintliga genomförts under 2012. För resultat från 2011 har
årsrapporter utarbetats. Rapporterna är en sammanställning av de resultat som
finns inrapporterade i LUD samt manuellt inhämtade resultat. Årsrapporten
används som stöd i uppföljning av respektive vårdgivare.

4.6.4 Uppföljning och granskning av avtal
Uppföljning och granskning ska säkerställa att vårdgivaren fullgör sitt uppdrag
enligt lagar och avtal och att hög tillgänglighet, hög kvalitet och delaktighet samt att
hög effektivitet uppnås. Hälso- och sjukvårdsnämndens avtal ska utvecklas så att
uppföljning och granskning kan ske ännu mer effektivt. I detta ingår att tydliggöra
konsekvenser för vårdgivare som inte lever upp till kraven på att leverera en patientsäker vård. Dessa konsekvenser kan innefatta såväl viten som att avtal sägs upp i
förtid.
På en föränderlig hälso- och sjukvårdsmarknad är det nödvändigt att den som
beställer hälso- och sjukvård har god kunskap om sina avtalsparter. En kartläggning
av sjutton större externa leverantörer har genomförts med hjälp av ett oberoende
företag. Kartläggningen omfattar bland annat historik, verksamheternas
omfattning, organisation, värderingar/kvalitetsfilosofi och lönsamhetskrav.
Kartläggningen visar på en mångfald av företag och organisationer som utifrån sina
förutsättningar har ambitionen att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården i
Stockholms län. Ett genomgående inslag är viljan att utveckla det systematiska
arbetet med kvaliteten i verksamheten. Principerna för styrning och krav på
lönsamhet varierar, vilket är naturligt mot bakgrund av att det i kretsen av
leverantörer/vårdgivare finns såväl stiftelser och ideella föreningar som
familjeföretag och bolag med hög grad av internationellt ägande.
Dokumentationen av uppföljning och granskning utvecklas kontinuerligt. En god
insyn för allmänhet och media i hur uppföljning och granskning sker skärper kraven
på tydlighet i hanteringen. En god dokumentation är en förutsättning för öppenhet
vid eventuella tvister med vårdgivare som inte levererar enligt avtal.
Vårdgivare behöver fortlöpande utveckla sina system för intern kontroll. Ett väl
fungerande system för intern kontroll är av stor vikt för att vårdgivare tidigt ska
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kunna rätta till fel och brister i sin verksamhet. I Stockholms läns landstings
Allmänna villkor för vårdavtal har krav införts på att vårdgivare ska ha system för
intern kontroll.

4.6.5 Särskilda utredningar av misstänkta oegentligheter
Inga oegentligheter med skattebetalarnas pengar får förekomma i Stockholms läns
landsting, nolltolerans gäller. Uppföljning sker löpande inom alla
verksamhetsområden i enlighet med den uppföljningsplan som är en del av avtalet.
Till detta kommer fördjupad uppföljning samt revisioner som blir aktuella först när
signalsystem indikerar fel och brister. Utvecklingen av rutiner och signalsystem för
att tidigare upptäcka oegentligheter har påbörjats.
I uppföljningen av husläkarmottagningar ingår att löpande följa upp
mottagningarnas verksamhetsrapportering. När avvikelser identifieras genomförs
en fördjupad uppföljning i syfte att analysera orsaken till avvikelserna. I de flesta fall
har dessa uppföljningar visat att orsakerna till avvikelserna varit missförstånd,
handhavandefel eller brister i mottagningens registreringsrutiner. I fyra fall har den
fördjupade uppföljning påvisat allvarliga brister i verksamhetsrapporteringen
genom avsiktlig felregistrering av patientbesök som i sin tur lett till felaktig
ersättning. Avtalen med dessa mottagningar har sagts upp.
Vårdgivare verksamma enligt lag och förordning om läkarvårdsersättning (LOL) och
lag och förordning om ersättning för sjukgymnastik (LOS) har följts upp under
2012. Uppföljning har avgränsats till debiterade åtgärder och kostnader för
remittering till medicinsk service. Felaktigt debiterade åtgärder har resulterat i
återkrav av utbetald ersättning för utförd hälso- och sjukvård.
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4.6.6 Revisioner
Med revision menas en systematisk genomgång av en eller flera verksamheter som
Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat avtal med. Vid revisionen granskas
verksamhetsdokument, nyckelpersoner intervjuas och i vissa fall görs även en
journalgranskning. Oftast utförs revisionen av en extern konsult eller person med
adekvat specialistkompetens men utan anknytning till verksamheten. Resultat av
genomförd revision vid förslag till förbättringsåtgärder i avtalsarbete och för att
stödja vårdgivarnas utvecklingsarbete. Nedanstående revisioner pågår och redovisas
i särskild rapport efter avslutat arbete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handkirurgiska verksamheten i Stockholms läns landsting
Medicinsk radiologi i Stockholms läns landsting
Sjukhusansluten barnhabilitering 2011
Carema Ortopediska Huset 2012
Köställda inom ortopedin i Stockholms läns landsting 2012
Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Danderyds Sjukhus 2012
Geriatrisk vård vid Södertälje Sjukhus
Antibiotikaförskrivningen i öppen vård inom primärvården
Organdonationsfrekvensen inom Stockholms läns landsting
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
Nya geriatriska vårdavdelningar vid tre geriatriska kliniker inom Stockholms
läns landsting
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4.7 Hälsofrämjande hälso- och sjukvården
Uppföljning av särskilda satsningar inom den hälsofrämjande hälsooch sjukvården
Särskilda satsningar inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård som ska genomföras
under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Implementering av handlingsplanen Handling för hälsa 2012 – 2014 inom Stockholms
läns landsting

Implementering av handlingsplanen Handling för hälsa 2012 – 2014
inom Stockholms läns landsting
Genomförandet av prioriterade insatser enligt Stockholms läns landstings
folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012–2014 och Folkhälsorapport 2011, som
inleddes 2011 har fortsatt under 2012. Huvudstrategierna i folkhälsopolicyn är att
arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, att samverka kring hälsa med
andra aktörer i Stockholms län och att arbeta med hälsofrämjande kommunikation.
Övrigt utvecklingsarbete inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Under våren 2012 har en verksamhet för folkhälsovetenskaplig kunskap,
metodutveckling och utvärderingsmetodik överförts från Karolinska institutet till
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och tre centrumbildningar har bildats för
verksamheten. Arbete med att utveckla uppdrag och modell för uppföljning för
dessa centrumbildningar pågår och kommer slutföras under hösten 2012.
Arbetet med att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder har påbörjats genom initiering av
samordningsprojektet Stöd för goda levnadsvanor. Projektet syftar till att
samordna arbetet bland annat avseende områdena sjukdomsförebyggande i
avtalsstyrning, journaler och eHälsa, besluts- och metodstöd samt FoUU. Projektet
har under våren 2012 upprättat en projektorganisation med styrgrupp och
projektledning.
Riktlinjerna i husläkarverksamheten har följts upp enligt uppföljningsplan i
förfrågningsunderlag. Detta har gjorts dels i form av en patientenkätfråga dels i en
redogörelse från husläkarmottagningarna. Husläkarmottagningarna ska redovisa
den andel patienter där ohälsosamma levnadsvanor identifierats och den andel
patienter som erbjudits åtgärd.
Under våren 2012 infördes ytterligare ekonomiska incitament för hälsofrämjande
insatser i form av höjd ersättning för Hälsosamtal till 75-åringar och av
Motiverande samtal. Incitament har även införts när metoden om
livsstilsförändring utförs av distriktssköterska eller sjuksköterska med annan
specialistutbildning.
Stockholms läns landsting fortsätter sitt aktiva medlemskap i det nationella
nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS). I grupperna sker ett ömsesidigt lärande
och gemensam kompetensutveckling. Stockholms läns landsting arrangerade den
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trettonde nationella HFS-konferensen i april 2012. Omkring 200 personer deltog på
konferensen.
Uppdraget att uppmuntra vårdgivare att förskriva Fysisk aktivitet på recept (FaR) i
Stockholms läns landsting och att införa Handlingsprogram övervikt och fetma
2010-2013 fortgår. Utbildningar och seminarier både om FaR och Socialstyrelsens
nationella riktlinjer har arrangerats. I Botkyrka sker samverkan mellan alla
husläkarmottagningar, Botkyrka kommun, Stockholmsidrotten (SISU). SISU har
uppdraget att förvalta webbplatsen www.farledare.nu, där både vårdgivare och
patienter kan söka särskilt utbildade så kallade ”farledare”, som kan ta hand om
personer som fått fysisk aktivitet på recept.
Genom Handlingsprogram övervikt och fetma fortsätter fem barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar, som startade projekt 2011, arbete enligt
Södertäljemodellen. Tidigare finns sex mottagningarna som startat i projektform.
Södertäljemodellen har sitt ursprung från Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen i Södertälje och bygger på ett multidisciplinärt synsätt där fler aktörer
samverkar i arbetet med beteendeförändringar hos den enskilda patienten.
Behandlingen består av enskilda besök, gruppbesök samt grupper med fysisk
aktivitet i samverkan med sjukgymnast eller externa aktörer.
Projektet Våga Väga för blivande mammor med fetma fortsätter med intentionerna
att utöka projektet så att fler blivande mammor får tillgång till detta stöd.
Utredningen inför upphandlingsprocessen av specialistmottagningar för goda
levnadsvanor har slutförts under våren 2012. Utredningen ligger till grund för
förfrågningsunderlag och upphandling av tre specialistmottagningar.
Projektet Noll självmord som drevs i fyra områden fram till och med 2011 har
utvärderats. Under första halvåret 2012 har planering pågått för att integrera
erfarenheterna i Stockholms läns landstings löpande verksamhet för
suicidprevention. Avsikten är att ge ett särskilt uppdrag till det nybildade Centrum
för hälsoekonomi, vårdinformatik och sjukvårdsforskning (CHIS) inom Stockholm
läns sjukvårdsområde för att stödja detta arbete.
Barns och ungas hälsa följs fortlöpande inom barnhälsovården och inom det
nybildande Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).
Folkhälsoenkäten som genomfördes 2010 har genererat en stor mängd data som
utgör underlag för fördjupade analyser av riskfaktorer för ohälsa i dessa
målgrupper.
Samverkan med och stöd till kommuner har skett inom ramen för uppdrag till
Karolinska institutets folkhälsoakademi, bland annat genom olika nätverk på såväl
regional som lokal nivå.
Förebyggande och hälsofrämjande arbete för att motverka spridning av hiv och
sexuellt överförda infektioner (STI) samt kring oönskade graviditeter har utvecklats
ytterligare under 2012. Bland annat har kurser till professionerna och
kommunikation till allmänheten genomförts. Under sommaren 2012 har en
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kampanj genomförts, riktad till unga resenärer, med målet att påminna om kondom
som en naturlig del i packningen.
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4.8 Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård
Uppföljning av särskilda satsningar inom jämlik och jämställd vård
Särskilda satsningar inom jämlik och jämställd vård som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Implementering av Handlingsprogrammet för jämställd och jämlik vård
Implementering av Handlingsprogrammet för jämställd och jämlik vård
Jämlik och jämställd vård är en del i vårdens kvalitetsutveckling och ett perspektiv
som integreras i alla beslut, upphandlingar och avtal. Implementering av
Handlingsprogrammet för jämställd och jämlik vård pågår genom kartläggning,
analys och verksamhetsutveckling.
Övrigt utvecklingsarbete inom jämlik och jämställd hälso- och sjukvård
Medel har beviljats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för fortsatt
uppföljning av relevant statistik och analys av hur olika patientgrupper upplever
vården, samt analys av eventuella skillnader för väntetider till vård. Under 2012
pågår analys av höft- och knäledsplastikoperationer samt gråstarrsoperationer.
Rapporten ”God vård i Stockholm” har analyserats utifrån data från Öppna
Jämförelser på länsnivå. Resultaten för de största behovs- och diagnosgrupperna
presenterats och analyserats könsuppdelat för att ge ökad kunskap om mäns och
kvinnors hälsoläge och stimulera till fortsatt utveckling.
Uppföljningar av hälso- och sjukvårdens insatser med avsikt att belysa vårdens
kvalitet och effektivitet i Stockholms läns landsting görs kontinuerligt. Dessa
baseras på statistik som presenteras könsuppdelat och beskrivs ur ett
jämlikhetsperspektiv. En särskild rapport har tagits fram, Jämställd och jämlik
vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningens systematiska arbete som beskriver
rutiner och genomförda aktiviteter.
Två projekt inom specialisttandvård och ungdomsmottagningar har startats under
våren 2012. Syfte med projekten är att undersöka fördelningen av resurser, behov
och tillgång mellan kvinnor och män.
Jämställd sjukskrivningsprocess
Arbetet med att genomföra analyser av sjukskrivningar i Stockholms län har
slutförts under våren 2012. Analysen har inkluderat folkhälsodata över
långtidssjukskrivna. Resultaten visar att den psykiska ohälsan är främsta orsak till
sjukskrivningar i Stockholms län, att en högre andel kvinnor uppbär sjuk- eller
rehabiliteringspenning och att kvinnors sjukfrånvaro ökar mer än männens. De
långtidssjukskrivna är mer utsatta vad gäller hälsoläge, levnadsvanor och
självskattad hälsa. Manual för jämställd sjukskrivning har gjorts tillgängliga på
Uppdragsguiden.se
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Arbetet med att säkerställa en jämställd sjukskrivningsprocess har fortsatt under
2012. Totalt 30 läkare har under 2012 deltagit i webbutbildning i klinisk
försäkringsmedicin med genusperspektiv. Totalt 85 procent av alla
husläkarmottagningar har dokumenterade handläggningsrutiner vilket lett till
förbättrad sjukskrivningskvalitet för kvinnor och män.
Mer än bara trösklar
Inom närsjukvårdens samtliga verksamhetsområden där vårdval införts finns
rutiner som innebär att vårdgivarens lokaler uppfyller de grundläggande kraven på
fysisk tillgänglighet. Rutinen säkerställer att verksamheten i alla avseenden är
tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar, även kognitiva
funktionsnedsättningar.
Arbetet med att följa upp att tidigare auktoriserade mottagningar har åtgärdat både
allvarliga och mindre allvarliga brister i den fysiska tillgängligheten avslutades
under våren 2012. Avtalen har avslutats med mottagningar som inte åtgärdat brister
i den fysiska tillgängligheten.
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4.9 Kommunikationen i hälso- och sjukvården
Uppföljning av särskilda satsningar inom kommunikation i hälso- och
sjukvården
Särskilda satsningar inom kommunikation i hälso- och sjukvården som ska
genomföras under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Ta fram ett separat, fördjupat program som beskriver infrastrukturen för
kommunikation i länets framtida hälso- och sjukvårdssystem

♦ Utveckla en modell som säkerställer att kommunikation och tjänster utformas så att de
skiftande behoven hos länets invånare tillgodoses

Ta fram ett separat, fördjupat program som beskriver infrastrukturen
för kommunikation i länets framtida hälso- och sjukvårdssystem
Kommunikationen utvecklas mot att stödja enklare och snabbare kontakt med
hälso- och sjukvården. vidare att göra det enklare att välja hälso- och sjukvård samt
mot att förnya kanaler och koncept för kommunikation så att de motsvarar
invånarnas behov. Att systematiskt utveckla kommunikationen utifrån invånarnas
beteenden och behov ger också förutsättningar för ett ökat förtroende för hälso- och
sjukvården.
I Stockholms läns framtida hälso- och sjukvårdssystem behöver infrastrukturen för
kommunikation utvecklas och definieras. Arbetet med att ta fram ett fördjupat
program har startat. Programmet ska beskriva exempelvis styrning, kanaler,
aktörer, ansvarsfördelning, varumärken och säkerställande av utsatta gruppers
tillgång till kommunikation.
Utveckla en modell som säkerställer att kommunikation och tjänster
utformas så att de skiftande behoven hos länets invånare tillgodoses
Kommunikationen om och med vården måste kontinuerligt anpassas till invånarnas
olika kommunikationsbehov. Därför utvecklas nu en modell som ska säkerställa att
kommunikation och tjänster utformas så att de skiftande kommunikationsbehoven
hos invånarna tillgodoses.
Modellen kommer att omfatta återkommande mätningar av kunskap om vården,
trender inom medieanvändning, och olika gruppers intentioner till beteende i
vården. Beslut om och utveckling av kanaler, tjänster och koncept kommer att
baseras på modellens resultat.
Övrigt utvecklingsarbete inom kommunikation i hälso- och sjukvården
Kommunikationsarbetet om patientens rättigheter fortsätter. Under 2012 fokuseras
arbetet på vårdgarantin, hur patienten hittar den önskade vården med kortast
väntetid och hur man kan välja vård som passar bäst utifrån det egna behovet. För
patienten har vårdgivarens kommunikation stor betydelse för förtroendet för
vården. Särskilt stöd ska därför ges till vårdgivarnas kommunikation med patienten.
Stödet ska fokusera patientens rättigheter och vårdgivarens ansvar att ge patienten
information om vårdgarantin och om var det finns vård med kort väntetid.
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Kommunikationen om patienträttigheter 2012 bygger vidare på liknande arbete
som gjorts 2010 och 2011. Under 2010 var fokus på vårdgivarna, framför allt
husläkarna, i syfte att ge dem en bas för att ge korrekt vidareinformation till sina
patienter. Under 2011 var fokus på gruppen äldre invånare och gruppen
utlandsfödda. Även vårdgivarna omfattades av vissa insatser. Utvärderingarna från
dessa två projekt är en viktig utgångspunkt för 2012 års patienträttsprojekt. De
insatser som visade sig mycket effektiva var kommunikation med utlandsfödda via
skolor som undervisar i svenska för invandrare (SFI) samt tema om äldres
rättigheter i tidningen Vårdguiden.
Kunskapshöjande och beteendestödjande kommunikationsinsatser
Under 2012 pågår fler större kommunikationsinsatser som vänder sig till
vårdgivare, invånare och patienter. Som stöd i arbetet med att minska
vårdrelaterade skador genomförs kommunikationsaktiviteter för vårdgivarna. En
kampanj pågår för att stödja en minskad antibiotikaförskrivning i Stockholms län.
Under 2012 genomförs kampanjen på vårdcentraler, närakuter, barnakuter och
BVC. Syftet är att stödja förskrivare i kommunikationen med patienter. Kampanjen
ger även förskolor stöd i kommunikationen med föräldrar.
Sedan februari 2012 pågår en kampanj för att få så många flickor, födda 1993 till
1998, som möjligt att vaccinera sig mot livmoderhalscancer, humant papillomvirus,
(HPV). Bland annat innehåller kampanjen annonser och skyltar i kollektivtrafiken,
vykort hemskickat till flickorna och deras föräldrar, aktiviteter i sociala medier samt
på plats under Ung08-festivalen och i länets skolor. Kommunikationen av
vaccination mot HPV samlas under ett långsiktigt koncept kallat ”I love me”.
Alla kampanjer som riktar sig till invånarna i Stockholms län har Vårdguiden som
avsändare. Samtliga kommunikationsinsatser innehåller strategier för att nå
prioriterade målgrupper, mångkulturella grupper med flera. Sociala medier används
även mer och mer i kommunikationsarbetet.
Insatser för varumärken och e-hälsotjänster
Ett varumärkesarbete har påbörjats för att tydliggöra varumärket Vårdguiden, och
dess roll i den framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen. För vårdgivarna utvecklas
ett vårdgivarkoncept, som inledningsvis kommer att innehålla en samlande
webbkanal – en ingång till all information och tjänster som vårdgivarna behöver i
sitt arbete inom Stockholms läns landsting.
För invånare, patienter och vårdgivare kommer allt fler e-tjänster ett erbjudas i det
framtida hälso- och sjukvårdssystemet. För att stödja användningen och nyttan av
befintliga och kommande tjänster kommer kampanjer för tjänsterna kontinuerligt
att genomföras. Kampanjerna ska ses som en del i etableringen av eHälsa i
Framtidsplan för hälso- och sjukvården.
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4.10 eHälsa och strategisk IT
Uppföljning av särskilda satsningar inom eHälsa och strategisk IT
Särskilda satsningar inom eHälsa och strategisk IT som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Utveckla och stödja införande av eHälsa och e-hälsotjänster för invånare och vårdgivare
Utveckla och stödja införande av eHälsa och e-hälsotjänster för
invånare och vårdgivare
En viktig utgångspunkt i utvecklingen av e-hälsotjänster är att stärka patientens
möjlighet att få stöd och medverka i delar av, eller hela sin vårdprocess. Genom
denna utveckling skapas en större möjlighet för patienten att skaffa sig information
och kunskap för att kunna påverka sin egen situation.
En tjänst som gör det möjligt för patienter att följa statusen på sina remisser har
tagits fram. Tjänsten har i nuläget integrerats mot ett journalsystem och ska testas
som pilotprojekt.
Projektet Mina hälsotjänster syftar till att skapa förutsättningar så att invånarna
ska få tillgång till fler e-tjänster i snabbare takt. Under det första halvåret 2012 har
projektet tagit fram ett målbildkoncept och en mobil strategi.
Mina vårdkontakter är sedan några år en uppskattad tjänst och i juli 2012 uppgick
antalet invånare med konto i Mina vårdkontakter över en miljon, varav drygt
320 ooo personer i Stockholm län. Antal anslutna vårdenheter ökar i snabb takt,
11 000 vårdgivare inom Stockholms läns landsting var anslutna i juli 2012.
Övrigt utvecklingsarbete inom eHälsa och strategisk IT i hälso- och
sjukvården
Tidningen Vårdguiden trycks i nästan en miljon exemplar och skickas hem till alla
hushåll i Stockholms län. En undersökning som genomförts under våren 2012 visar
att tidningen når ut och läsarna är nöjda:
•
•
•
•
•

sju av tio läser tidningen när den kommer
50 procent sparar tidningen
80 procent tycker att tidningen är bra eller mycket bra
70 procent tycker att tidningen berör dem med aktuella artiklar som de har
stor nytta av
över 80 procent tycker att en tidning i brevlådan är det absolut bästa sättet
att få information från landstinget

Webbplatsen Vårdguiden.se har cirka två miljoner besök varje månad. Sedan
årsskiftet 2011/2012 har sajten en förbättrad språkingång, nytt innehåll i tjänsten
Rökfri och två snabbguider. Snabbguiderna förklarar olika begrepp och situationer i
vården med enkel text och layout.
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Under våren 2012 har fyra invånare gästbloggat på Vårdguiden.se om att leva med
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och bipolär sjukdom, diabetes,
social ångest samt livet som småbarnsförälder. Bloggarna är just nu det mest lästa
på Vårdguiden.se.
Ny upphandling av Vårdguiden på telefon pågår och beslut om ny leverantör
beräknas vara klart i januari 2013. Upphandlingen omfattar de tjänster som finns i
dagens avtal men även tjänster för målgruppen äldre och deras anhöriga samt för de
som har svårigheter med språket. Alla tjänster har krav på sig för fortsatt
integration med övriga e-hälsotjänster för att kunna förverkliga Framtidsplan för
hälso- och sjukvården. Målsättningen är att den nya upphandlingen ska bidra till
mer nöjda och trygga invånare, förbättrad användarupplevelse ökad patientsäkerhet
och mer effektiva vårdprocesser.
I början av 2012 startade ett pilotprojekt för att utforma och pröva hur
Sjukvårdsrådgivning via tolk skulle kunna fungera. Detta sker i samarbete med
Västra Götaland Regionen, Region Skåne och Inera. Inera är ett företag som ägs av
samtliga landsting i Sverige. Pilotspråken är arabiska och somaliska, språk som
talas av en växande grupp och som inte använder traditionella kanaler.
Målsättningen är att:
•
•
•
•

öka tillgängligheten till information, stöd och guidning
vägleda fler till rätt vård i rätt tid och därmed bidra till bättre nyttjande av
vårdens resurser
öka tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen på fler språk än svenska
utforma och pröva en lösning med trepartssamtal med tolk

Satsningar på infrastruktur och ramverk
Inom Stockholms läns landsting finns behov av systematisk och effektiv
återanvändning av redan gjorda integrationer mot journalsystem, kvalitetsregister
och andra källsystem. För att möjliggöra detta krävs att en regional
integrationsplattform finns på plats. En testversion av en sådan plattform har tagits
fram under våren 2012.
e-tjänster för säker och effektiv informations- och kunskapsöverföring
Landstingsfinansierad hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting saknar
idag möjlighet att dela radiologisk information automatiserat, såväl mellan
röntgenavdelningarna som mellan röntgenavdelningarna och remittenterna.
Informationen lagras decentraliserat och befintliga tekniska system är inte till fullo
sammankopplade. Detta i sin tur leder till att Stockholms läns landsting inte kan
skapa ett arbetsflöde som stödjer patientens möjlighet att välja vård. Under det
första halvåret 2012 har en förstudie genomförts och kravställan färdigställts på ett
bild- och funktionsregister i Stockholms läns landsting.
Idag skickas det cirka 16 000 remisser för laboratorieanalyser per dag från
TakeCare till olika remissmottagare som resulterar i cirka 250 000 till 500 000
manuellt hanterade remisser årligen. Under våren 2012 har en tjänst som
automatiserar och dirigerar laboratorieremisser till relevant instans tagits fram och
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testats. En gemensam analys och tjänstekatalog med stöd för översättning av
analyskoder mellan de olika labbleverantörerna har tagits fram. Under hösten 2012
kommer tjänsten Beställning av prover och svar att testas.
Implementering av säkerhetslösningar som kräver säker inloggning har påbörjats i
hela vårdsystemet och beräknas vara klart i slutet av 2012.
Den nationella tjänsten för ordination av dosförpackade läkemedel, Patientens
Samlade Läkemedelslista (PASCAL) är ett första steg mot en nationell gemensam
läkemedelslista Nationell Ordinationsdatabas (NOD). Tjänsten har införts under
våren 2012 med gott resultat.
Arbete med att utveckla eHälsa och införa kunskapstjänster för effektiv och säker
sjukvård har fortsatt under våren 2012 med följande aktiviteter:
•
•
•

kunskapstjänst för förbättrad läkemedelsförskrivning för patienter med
nedsatt njurfunktion
nya och uppdaterade kunskapstjänster om läkemedel, amning och
fosterpåverkan har publicerats på janusinfo.se
kunskapsstödet www.viss.nu har publicerat elva nya vårdprogram och ett
nytt omvårdnadsprogram sedan årsskiftet 2011/2012

Vårdinformation Storstockholm (VISS) blir mer och mer känd bland vårdgivarna i
Stockholms läns landsting. Cirka 40 000 vårdgivare använder VISS per månad.
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4.11 Patientsäkerhet
Uppföljning av särskilda satsningar inom patientsäkerhet
Särskilda satsningar inom patientsäkerhet som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 utgår är:
♦ Fortsatta aktiviteter utifrån kända och nya krav i Patientsäkerhetsmiljarden.
Fortsatta aktiviteter utifrån kända och nya krav i
Patientsäkerhetsmiljarden
Arbetet med Patientsäkerhetsmiljarden, den nationella patientsäkerhetssatsningen,
avrapporteras årligen den 30 september till Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. Socialdepartementet gör sedan
tillsammans med SKL av de inkomna rapporterna och i vilken mån respektive
landsting klarat kraven. De landsting som klarar samtliga grundläggande krav och
ett eller flera prestationskrav får i december månad, samma år, sin ersättning från
SKL. Resultatet för 2012 års arbete avrapporteras i bokslut 2013. I december 2011
erhöll Stockholms läns landsting 65 miljoner kronor för 2011 års arbete.
Grundläggande krav i Patientsäkerhets miljarden 2012
Samtliga vårdgivare ska ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), som trädde i kraft den 1 januari 2011. Lagen
anger att berättelsen ska vara upprättad senast den 1 mars 2012. Stockholms läns
landsting har utarbetat en mall som stöd för skrivning av
patientsäkerhetsberättelsen och vårdgivarna har erbjudits handledning/utbildning
under våren 2012. Drygt 200 patientsäkerhetsberättelser har hämtats in från
vårdgivare inom samtliga verksamhetsområden. En översiktlig genomgång av
inkomna berättelser visar på behov av fortsatt utbildning och stöd. Inför arbetet
med patientsäkerhetsberättelser 2012 kommer vårdgivarna att erbjudas utbildning
under september och oktober 2012.
Landstinget ska ha infört Säker IT för Hälso- och sjukvården (SITHS) och Hälsooch sjukvårdens adressregister (HSA), samt ha anslutit sig till Nationell
Patientöversikt (NPÖ) och visa på bred användning av NPÖ. NPÖ innebär att
vårdgivare, med patientens samtycke, ska kunna kan läsa journalinformation som
upprättats hos andra vårdgivare. Informationsutbytet avse vårdgivare både inom
och utom landstinget. Utarbetande av tekniska lösningar som stödjer
informationsutbytet samt information till verksamhetschefer i vården, patienter och
allmänhet pågår. Pilotverksamheter har valts ut för test av de tekniska lösningarna
som ska vara klara 30 september 2012. S:t Görans sjukhus har på egen hand infört
NPÖ och Tiohundra AB har infört delar av tjänsten.
Landstinget ska ha påbörjat arbetet med att införa IT-stödet Infektionsverktyget.
Infektionsverktyget ska vara ett stöd i arbetet med att minska
antibiotikaförskrivningen. Stockholms läns landsting ska redovisa sin planering,
inklusive tidplan och budget senast den 30 september 2012.
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Landstinget ska arbeta systematiskt med strukturerad journalgranskning
för att identifiera skador/vårdskador. Till den 30 september 2012 ska minst 20
journaler per akutsjukhus och månad, under första kvartalet 2012, ha granskats och
rapport om antalet skador rapporterats till SKL.
Prestationskrav 2012
Stockholms läns landsting ska ha upprättat en handlingsplan med mål för
patientsäkerhetskulturen och påbörjat ett förbättringsarbete senast 30 september
2012. Utgångspunkt är den mätning som vårdgivarna gjorde 2011.
Stockholms läns landsting mäter följsamheten till Basala hygienrutiner och
klädregler på minst 80 procent alla akutsjukhus inom slutenvården, följsamheten
ska vara minst 64 procent. Mätningarna sker genom SKL:s
punktprevalensmätningar två gånger per år.
Stockholms läns landsting ska ha upprättat handlingsplaner med mål i syfte att
minska trycksårsförekomsten och påbörjat ett förbättringsarbete senast 30
september 2012. Utgångspunkt är den mätning som vårdgivarna gjorde 2011.
Stockholms läns landsting ska verka för ökad följsamhet till lokala
behandlingsrekommendationer avseende vanliga infektioner i öppenvården samt
minska sin överförskrivning av antibiotika med 10 procent. Mätperioden för
minskning av antalet antibiotikarecept sträcker sig från den 1 oktober 2011 till den
30 september 2012. Ett omfattande arbete pågår med både informations- och
kommunikationsinsatser till befolkning och vårdgivare.
Stockholms läns landsting har skapat system för att mäta överbeläggningar, alla
slutenvårdsavdelningar ska kunna rapportera in till SKL. Ett arbete har pågått med
att stödja slutenvårdsavdelningar vid i första hand akutsjukhusen. Stödet innebär
att slutenvårdsavdelningarna ska kunna mäta överbeläggningar enligt fastställd
rutin och rapportera in dessa senast den 30 september 2012.
Övrigt utvecklingsarbete inom patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
Patientsäkerhetskommittén anordnade återigen Patientsäkerhetsdagen, 2012 års
tema var patienten och anhörigas delaktighet, kultur och klimat i
patientsäkerhetsarbetet samt vårdens övergångar. Då intresset var mycket stort
anordnades två heldagar som samlade drygt 2 000 medarbetare från hälso- och
sjukvården. Ett patientsäkerhetspris delades ut till välförtjänta vårdgivare som är
goda förebilder. Patientsäkerhetskommittén medverkar också i upphandlingen av
en patientsäkerhetsutbildning för vårdpersonal.
Projektet trycksår, undernäring och fall – förebyggande (TUFF) har under 2012
breddats utanför akutsjukhusen till geriatriska kliniker och den kommunala hälsooch sjukvården. Antalet deltagande enheter i TUFF-projektet växer och vid den
senaste uppföljningen framkom att satsningen är känd av 50 procent av all
vårdpersonal. Av svaren framgår också att vårdpersonalen har mer kunskap och
handlingsbenägenhet samt att de får bättre stöd från sin ledning. TUFF-projektet
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har även uppmärksammats av högskolor och gymnasiala utbildningsenheter som
börjat använda TUFF-projektets material i sina utbildningsprogram.
För att säkerställa tillgång till vårdhygienisk expertis i vården har avtal tecknats
med alla akutsjukhus, de flesta geriatriska kliniker samt en del privata specialister.
Avtal har även tecknats med de flesta vårdboenden inom den kommunala vården,
såväl landstings- som kommunalt drivna samt privata verksamheter. Planeringen
innebär att alla geriatriska och opererande verksamheter sluter avtal om tillgång till
vårdhygienisk expertis under 2012. En webbutbildning har tagits fram som får
stadigt ökat antal användare.
Ett kvarstående stort patientsäkerhetsproblem är förekomsten av vårdrelaterade
infektioner (VRI). En handlingsplan har därför tagits fram med målsättning att
förekomsten av VRI 2015 ska ha minskat till 9,2 procent, vilket var 2011 års
riksgenomsnitt vid SKL:s dåvarande punktprevalensmätning.
Införandet av Trygghetskvitto för säkrare utskrivning av patienter från
akutsjukvården har efter oklarheter kring sekretesslagstiftning nu återupptagits.
Utveckling av incitament för att minska kvalitetsbristkostnaderna pågår inom flera
avtalsområden, till exempel inom akutsjukhusavtalen, höft- och
knäledsplatikoperationer och kataraktoperation samt inom aktiv hälsostyrning.
Utveckling av tjänster för patienter med särskilda behov
Det forskningsinriktade utvecklingsarbetet Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher
har fortsatt under 2012. I dagsläget ingår mer är 2 000 patienter i aktiv
hälsostyrning inom målgrupperna vuxna mångbesökare, patienter med hjärtsvikt
eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt barn som med astmatiska besvär.
Samtliga akutsjukhus i Stockholms läns landsting inklusive Tiohundra deltar i
utvecklingsarbetet. Kontinuerlig utvärdering visar på fortsatt goda resultat med
nöjda patienter som känner sig tryggare och som besöker akutsjukvården i mindre
omfattning än motsvarande kontrollgrupp. Resultaten är presenterade vid flera
både internationella och nationella konferenser samt för andra landsting. Även
andra länders hälso- och sjukvårdsorganisationer har efterfrågat information och
önskat samarbete med Stockholms läns landsting.
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4.12 Hälso- och sjukvården för barn och
ungdomar
Uppföljning av särskilda satsningar inom barnsjukvården
Särskilda satsningar inom barnsjukvård som ska genomföras under budgetperioden
2012 till 2014 är:
♦ Tydliggöra första linjens ansvar och uppdrag för insatser kring barn- och ungdomars
psykiska ohälsa.

♦ Översyn av öppettiderna inom barnsjukvården.
♦ Förstärka förebyggande insatser inom tandvården för barn.
Tydliggöra första linjens ansvar och uppdrag för insatser kring barnoch ungdomars psykiska ohälsa
Ett förslag till uppdrag för första linjen vid psykisk ohälsa bland barn och ungdom
har tagits fram. Uppdraget innebär att identifiera, utreda och behandla lindrig till
måttlig psykisk ohälsa. Under hösten utreds vilken avtalsform är mest lämplig,
tillägg till befintliga avtal eller som ett eget avtalsområde. En viktig del i uppdraget
är att ha en nära samverkan med kommunal barn- och ungdomsverksamhet.
Översyn av öppettiderna inom barnsjukvården
Utredning om öppettider inom barnsjukvården görs inom ramen för Framtidsplan
för hälso- och sjukvården.
Förstärka förebyggande insatser inom tandvården för barn
Tandhälsan för barn och ungdomar har förbättrats under senare år. Trots de
påtagliga förbättringar i tandhälsan som skett i utsatta områden är skillnaden
fortfarande stor jämfört med områden med bättre tandhälsa. Det
kariespreventionsprogram som genomförs i utsatta områden fortsätter och omfattar
bland annat fluorsköljning i vissa riskåldrar. De förebyggande insatserna har
förstärkts genom ett särskilt forskningsprojekt med ettåringar. Projektet som
påbörjades 2011 är avgränsat till områden där det är känt att barnen har sämre
tandhälsa. Det är ett samarbete mellan Folktandvården, Distriktstandvården,
Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet. Cirka 4 800 barn som är födda
2010 ingår i projektet. Barnen har kallats vid 12, 18 och 24 månaders ålder och
kommer vidare att kallas vid 30 och 36 månaders ålder.
Övrigt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården för barn och
ungdomar
Akutsjukvård och planerad somatisk specialistvård för barn och
ungdomar
Första fasen av Barnsjukvårdsuppdraget, som sker inom ramen för Framtidsplan
för hälso- och sjukvården, rapporterades i mitten av mars 2012. Arbetet
tydliggjorde vilken vård som behöver bedrivas på Nya Karolinska Solna (NKS) och
vilken vård som ska ske på de övriga barnklinikerna i Stockholms län. I nästa fas
utreds ett utvecklat utbud av övrig hälso- och sjukvård för barn och unga som ligger
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utanför vården vid akutsjukhusen. Avtalen för den Lättakut som finns vid
Karolinska Huddinge och Närakuten för barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har
förlängts. Tanken med förlängningen är att kunna fasa in den framtida strukturen
för akut omhändertagande för barn och unga i kommande avtal.
Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget för barn- och ungdomsmedicinsk
öppenvård pågår och kommer att bli en del av det fortsatta arbetet med framtidens
hälso- och sjukvård för barn och unga.
En första översyn av nya ersättningsmodellen för barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar, som infördes den 1 maj 2011, visar att besöken ökat hos både läkare
och sjuksköterskor med cirka tio procent under perioden till och med den 30 april
2012.
Cancervård för barn och ungdomar
En beskrivning av hur cancervården fungerar vid övergång från barnsjukvård till
inskrivning i vuxensjukvård ska göras. Processledare för uppdraget har utsetts.
Barnhälsovård
Ersättningsmodellen för barnhälsovård (BVC) reviderades från och med den 1 maj
2012 och ersättningen höjdes med cirka fem procent. För att erbjuda stöd till
familjer som har behov av extra stöd ges bland annat besöksersättning för barn över
16 månader och en ökad ersättning för tolk. BVC får dessutom en särskild ersättning
för screening av kvinnor som upplever nedstämdhet efter förlossningen.
Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet har utökats. Alla mottagningar har
kvällsöppet minst en kväll i veckan och från och med den 1 april 2012 finns en
lördagsöppen mottagning centralt i Stockholm. Cirka 180 besök har gjort på
lördagar till och med den 31 juli 2012.
Hälften av ungdomsmottagningarna i Stockholms län har under våren 2012 deltagit
i kompetensutveckling för att bättre kunna bemöta ungdomar som är homosexuella,
bisexuella eller transsexuella.
Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV)
Vaccinationen mot humant papillomvirus (HPV) för flickor födda 1993 till 1998
startade februari 2012. Under de första fem månaderna 2012 har drygt 14 000
flickor vaccinerats. Samtidigt startade också, genom skolhälsovården, vaccinationen
enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5 och årskurs 6.
Beroendevård barn och ungdomar
Idag finns 21 mottagningar i Stockholms län inom beroendevården för ungdomar,
så kallade MiniMaria. Under 2012 har samverkansavtal skrivits mellan
MariaUngdom och tio kommuner/stadsdelar i Stockholms län och arbete pågår med
att teckna avtal med övriga om samarbete.
Asylsjukvård för barn och ungdomar
Regionala riktlinjer har tagits fram i samarbete med Kommunförbundet Stockholms
län (KSL) för mottagandet av barn utan vårdnadshavare (BUV).
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Som ett led i att förbättra och öka antalet hälsoundersökningar har Smittskydd
Stockholm under våren genomfört utbildning för personal på boenden för
ensamkommande barn i Stockholms län.
Barnhabilitering
Utredningar visar att barn och unga med funktionsnedsättning har sämre
levnadsvanor och sämre hälsa än övriga barn och ungdomar. Habilitering & Hälsa
(H & H) har i uppdrag att främja en hälsosam livsstil hos brukarna i syfte att
förebygga psykisk och fysisk ohälsa. H & H ger alla 18-åringar, i samband med
habiliteringsplanering, möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och hälsa.
Vid behov erbjuder H & H ett samtal om vilka åtgärder som behövs för att förbättra
hälsan.
Logoped
Översyn av logopeduppdraget genomfördes 2011 och en reviderad
ersättningsmodell, som gäller från den 1 mars 2012, har tagits fram i samråd med
vårdgivarna. I samband med införandet av den nya ersättningsmodellen har
utbildningsinsatser för vårdgivarna genomförts. Krav på diagnos och
åtgärdsregistrering som införts förväntas underlätta uppföljning av
verksamheternas innehåll.
Besöken för logopedi fortsätter att öka och var 17 procent fler i juli 2012 än i juli
2011. En revision ska genomföras för att analysera orsakerna till besöksökningen.
Samverkan
Den 22 maj 2012 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna
överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet
Stockholms län (KSL) om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, den så
kallade BUS - överenskommelsen. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vidare
att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna överenskommelser med
kommunerna i Stockholms län. KSL beslutade under våren 2012 att rekommendera
kommuner i Stockholms län att teckna BUS - överenskommelsen med Stockholms
läns landsting. Under hösten 2012 kommer kommunerna att meddela sitt
ställningstagande och därefter kan BUS - överenskommelsen undertecknas och
börja gälla.
Patientsäkerhetsarbete för barn och ungdomar
Utvecklingen och införande av ett elektroniskt stöd för systematiserad
journalgranskning i barnsjukvården, för att underlätta arbetet med att identifiera
vårdskador har försenats. Förseningen beror bland annat på att den handbok som
Stockholms läns landsting tagit initiativ till har tagits över av Sveriges kommuner
och landsting (SKL) för att få nationellt genomslag.
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
Metodarbetet med att förebygga och behandla övervikt och fetma bedrivs vid tio
barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län.
Läkemedel inom barnsjukvården
Statistik över läkemedelsutköp visar att vart tredje barn i Stockholm län fick
läkemedel på recept under första halvåret 2012. Bland de minsta barnen är
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läkemedelsanvändningen något högre hos pojkar än hos flickor. I skolåldern är
användningen något högre hos flickor. Totalt sett har andelen barn som får
läkemedel varit ganska oförändrad de senaste åren. Andelen barn som får läkemedel
är dock högre i Stockholms län landsting än i andra landsting.
De läkemedlen som förskrivs oftast är antibiotika, hostmediciner och läkemedel mot
astma. Även allergimediciner och olika hudpreparat är vanliga bland barn.
Förändringarna i topplistan är små jämfört med samma period 2011.
Läkemedelsgrupper vars användning ökat mest hos barn de senaste åren är medel
vid hudinfektioner och medel vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
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4.13 Hälso- och sjukvården vid psykisk ohälsa
och sjukdom
Uppföljning av särskilda satsningar inom den psykiatriska hälso- och
sjukvården
Särskilda satsningar inom psykiatrisk hälso- och sjukvård som ska genomföras
under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Utreda rättspsykiatrins framtida omfattning och lokalisering
Utreda rättspsykiatrins framtida omfattning
Utredning om behovet av rättspsykiatrisk vård i Stockholms län pågår. De förslag
till reformering av den psykiatriska tvångslagstiftningen som framförs i ”Psykiatrin
och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd” (SOU 2012:17) är ute på
remiss. Samtal förs med Landstinget Sörmland om att utveckla avtalet med
Karsudden bland annat när det gäller vårdens kvalitet samt att teckna ett avtal som
gäller till och med 2015. Som underlag till kommande avtal ska en revision
genomföras vid Karsudden. Revisionen genomförs i samarbete med Landstinget
Sörmland.
Övrigt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården vid psykisk ohälsa
Akutsjukvård
Upphandling pågår av psykiatrisk öppenvård i Järfälla/Upplands Bro och
stadsdelarna Hägersten/Liljeholmen. I förfrågningsunderlagen har kraven skärpts
när det gäller att tillhandahålla somatiska kontroller och insatser och samverkan
med somatisk specialistvård och primärvård skärpts.
Psykiatrisk specialistvård
I upphandlingen av psykiatrisk öppenvård i Järfälla/Upplands Bro och stadsdelarna
Hägersten/Liljeholmen ställs krav på hög tillgänglighet kvällstid genom mobila
team.
Arbetet med att utveckla den psykiatriska heldygnsvårdens innehåll, vårdmiljö och
kapacitet liksom personalens kompetens och bemötande har fortsatt. Samtliga
kliniker inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri,
beroendevård samt specialiserad ätstörningsvård deltar i arbetet.
År 2012 är sista året för Sveriges kommuner och landstings (SKL) treåriga satsning
på psykiatrisk heldygnsvård. Under 2012 har Stockholms läns landsting färdigställt
Kompetensplan 2012 för den psykiatriska heldygnsvården inom allmänpsykiatri,
barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, beroendevård samt ätstörningsvård.
Kompetensplanen har skickats till SKL med syfte att ta del av årets stimulansmedel.
För att förbättra vårdmiljön och utveckla nya metoder för tidig våldsprevention har
ett försöksprojekt genomförts under första halvåret 2012. Metoden, som bygger på
aktuell neurologisk och psykologisk forskning, innebär att fyra Lugna Rum (Comfort
Room) skapats inom tre vuxenpsykiatriska kliniker och inom den barn- och
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ungdomspsykiatriska kliniken. Rummen är inredda för att ge optimalt lugnande
effekt när patienter är oroliga. Försöket utvärderas efter sommaren 2012.
Arbetet fortsätter med att vidareutveckla brukarinflytande i via Brukarrådet. Bland
annat har riktlinjer för inflytandefrågor tagits fram. Brukarrådet har även
medverkat i att ta fram kvalitetsindikatorer inför den pågående upphandlingen av
vuxenpsykiatri och beroendevård.
En revidering av ersättningsmodellen för vuxenpsykiatrin har genomförts i
samverkan med vårdgivare inom den psykiatriska vården. Modellen testas på en
vuxenpsykiatrisk klinik under 2012 och syftet är att modellen ska införas för
samtliga kliniker 2013.
Allmänmedicin
Besöken för psykosociala insatser inom husläkarverksamheten har att ökat med
nästan 21 procent under första halvåret 2012. Ökning beror sannolikt på fler
husläkarmottagningar, inom ramen för den nationella rehabiliteringsgarantin,
tillhandahåller insatser för personer med psykisk ohälsa.
Asylsjukvård
Avtalen om kliniskt stöd till första linjens psykiatri för asylsjukvården har förlängts
till och med den 30 april 2013.
Beroendevård
Som en del i utvecklingen av första linjens beroendevård har förslag tagits fram för
husläkarverksamhetens ansvar som innebär att tidigt identifiera personer med
alkohol och drogproblem. I detta ingår att husläkarmottagningarna också ska
erbjuda åtgärder enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bland annat rådgivande
samtal.
Landstingsfullmäktige har ansökt hos Socialstyrelsen om att starta ett fyraårigt
projekt om sprututbyte för injektionsmissbrukare. Socialstyrelsen har godkänt
ansökan och infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhus blir driftansvarig
för verksamheten som startar vid årsskiftet 2012/2013.
En fokusrapport om spelberoende har tagits fram, och utredning pågår inom Maria
Ungdom för att kartlägga behovet av åtgärder för unga med spelberoende.
Samverkan
Samarbetet mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
kring beroendepolicyn fortsätter att utvecklas, bland annat har en brukarrevision
genomförts vars resultat kommer presenteras under september 2012.
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog den 27 mars 2012 en överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring
vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Innan den träder i kraft ska
kommunerna i Stockholms län anta överenskommelsen.
Arbete med att ta fram handlingsplan och verksamhet kring kat-missbruk pågår i
samråd med bland annat beroendevården i Stockholms län och Stockholms stad.
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Rehabilitering
Inom ramen för den statliga rehabiliteringsgarantin pågår identifiering av
vårdgivare med kompetens i kognitiv beteendeterapi (KBT). Vidare att identifiera
antalet patienter med lätt och medelsvår psykisk ohälsa som får insatser enligt de
nationella riktlinjerna. Temadagar och grundläggande psykoterapiutbildning i KBT
för primärvården har anordnats under första halvåret 2012. Inom ramen för den
statliga sjukskrivningsmiljarden har ett projekt startats i primärvården med syfte att
tidigare identifiera patienter med psykisk ohälsa och risk för nedsatt arbetsförmåga.
Tandvård
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram föreskrifter för det nya
tandvårdsstödet, Särskilt tandvårdsbidrag, som kommer att administreras av
Försäkringskassan. Särskilt tandvårdsbidrag innebär att personer med muntorrhet
på grund av medicinering med psykofarmaka och som riskerar att få ett ökat
tandvårdsbehov kommer att kunna få ett bidrag på 1 200 kronor per år. Det nya
tandvårdsbidraget gäller från och med den 1 januari 2013.
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4.14 Hälso- och sjukvård för äldre
Uppföljning av särskilda satsningar inom hälso- och sjukvården för
äldre
Särskilda satsningar inom hälso- och sjukvården för äldre som ska genomföras
under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Utveckla vården för äldre med komplexa och sammansatta vårdbehov
♦ Utreda huvudmannaskapet för hemsjukvården
Utveckla vården för äldre med komplexa och sammansatta vårdbehov
Ett arbete har startat inom Stockholms läns landsting och tillsammans med länets
kommuner samt Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för att utveckla vården
och identifiera förbättringsområden för vården av äldre med stora och sammansatta
vårdbehov. I arbetet ingår att genomföra satsningarna inom ramen för ”Bättre liv
för mest sjuka äldre”, överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och staten, där syftet är att skapa en sammanhållen vård för de
mest sjuka äldre.
I överenskommelsen ingår bland annat prestationsersättningar kring undvikbar
slutenvård/återinläggningar inom 30 dagar på akutsjukhusen, läkemedelsbehandling
samt registrering i kvalitetsregistren Senior Alert, Svenska palliativregistret och
Svenska Demensregistret (SveDem). Stockholms läns landsting har tillsammans med
KSL och några kommuner i länet påbörjat analysarbeten kring återinläggningar.
Informationsinsatser genomförs kring kvalitetsregistren för verksamheter inom
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län. Stockholms läns
landsting och KSL ska under hösten 2012 ta fram en handlingsplan med förslag till
åtgärder för att uppnå kraven i överenskommelsen.
Utreda huvudmannaskapet för hemsjukvården
Arbetet mellan Stockholms läns landsting och KSL om att föra över vissa delar av
hemsjukvården från landsting till kommun, Hemsjukvård 2015, har fortsatt under
2012. En målsättning har formulerats för arbetet med tonvikt på ett tydligt patientoch brukarfokus och en effektiv användning av resurser från båda huvudmännen.
Vidare har ett förslag till innehåll och omfattning för den hemsjukvård tagits fram
för de delar som ska byta huvudman. Förslaget kommer att diskuteras i
Stockholmläns landsting och kommunerna i Stockholm län, ställningstagande ska
tas innan utgången av 2012. Nivån för skatteväxling av huvudmannaskapet ska
utredas för ställningstagande senast den 31 december 2013.
Övrigt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården för äldre
Akutsjukvård
En revision genomfördes vintern 2011 kring flödet av geriatriska patienter mellan
S:t Görans sjukhus och de geriatriska klinikerna i länet. Revisionen visade bland
annat på olikheter i tolkningen av geriatrisk patient. Resultatet kommer användas
som underlag för olika utvecklingsprojekt mellan akutsjukhusen och de geriatriska
klinikerna.
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Södertäljegeriatriken har för 2012 fått en särskild ersättning för att öka
direktintaget till kliniken. En revision har påbörjats som inkluderar hela sjukhuset. I
revisionen ingår att se över patientflödet mellan sjukhusets vårdavdelningar och
den geriatriska kliniken i syfte att öka direktintaget till geriatriken.
Geriatrisk vård
I linje med Framtidsplan för hälso- och sjukvården utökades antalet geriatriska
vårdplatser vid tre av länets tolv geriatriska kliniker hösten 2011. En revision
genomförs under 2012 för att få ytterligare underlag vid bedömning av behovet för
geriatrisk slutenvård i Stockholms län. Resultatet kommer att presenteras under
hösten 2012
.
I förfrågningsunderlaget till upphandling av geriatrisk vård har målgruppen
breddats, volymerna har justerats utifrån beräknad demografisk tillväxt och en
förändrad ersättningsmodell. Krav har även ställts på läkemedelsberättelse och
trygghetskvitto vid utskrivning från geriatrisk klinik.
Det förändrade uppdraget kommer att förhandlas in i avtalen med klinker som drivs
av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) från och med 2013.
ASiH och specialiserad palliativ slutenvård
Vårdval införs från och med den 15 januari 2013 inom avancerad sjukvård i hemmet
(ASiH). I förfrågningsunderlaget har målgruppen utökats för att inkludera den
målgrupp som i vissa kommuner och stadsdelar ingår i så kallade äldreteam.
Handlingsplan har tagits fram för avveckling av äldreteamen gemensamt med de
vårdgivare som idag har uppdraget samt Huddinge kommun som är medfinansiär
av äldreteamet i Huddinge kommun. I och med vårdval införs 2013 kommer denna
målgrupp att ingå i uppdraget för ASiH.
Allmänmedicin
Ersättningen till husläkarmottagningar för läkemedelsgenomgång för patienter
inskrivna i hemsjukvården har höjts från 500 kr till 600 kronor. Målnivån, andelen
genomförda läkemedelsgenomgångar, som ska uppnås för genomförda
läkemedelsgenomgångar höjdes från 50 till 60 procent 2012. Vite utgår om inte
målnivån uppnås enligt vad som anges i förfrågningsunderlag för
husläkarmottagningar.
Läkarinsatser i SÄBO
I avtal 2012 har ersättning höjts för medicinska bedömningar som utförs av
husläkare för patienter i särskilda boenden (SÄBO). Vite har införts för läkemedelsoch hälsogenomgångar som inte utförs, målnivån är att 95 procent av alla patienter i
SÄBO ska få en hälsogenomgång varje år.

Sida 53

Nationella riktlinjer kring vård och omsorg om personer med
demenssjukdom
Nationella riktlinjerna, kring vård och omsorg om personer med demenssjukdom,
pekar på vikten av tidig upptäckt av kognitiv svikt. Husläkarmottagningar får även
2012 en stimulansersättning för basal demensutredning. Under första halvåret har
cirka 670 basala utredningar registrerats och ersatts. Det förekommer förmodligen
underrapportering av basala demensutredningar eftersom antalet utvidgade
demensutredningar första halvåret var cirka 1 900. I utvecklingen av ersättningsmodellen för husläkarmottagningar föreslås en särskild åtgärdsersättning för basal
demensutredning. Ökade krav kommer även att ställas på registrering av basal
demensutredning.
Minnesmottagningarna vid geriatriska kliniker har, under 2012, i tilläggsuppdrag
att ge stöd och handledning till primärvården och främja lokal samverkan med
kommuner och stadsdelar. Uppdraget kommer från och med 2013 ingå som en del i
det geriatriska uppdraget. För att kunna följa innehållet i de utvidgade demensutredningarna bättre har registreringskoder tagits fram.
Under våren 2012 har en överenskommelse om vård och omsorg för personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt samt stöd till deras närstående tagits fram av
Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Överenskommelsen ska utgöra ett stöd för det gemensamma arbetet mellan
kommunen och landstinget på lokal nivå vid framtagandet av lokala program.
Överenskommelsen ska innan den träder i kraft godkännas av Hälso- och
sjukvårdsnämnden och länets kommuner.
I 24 av de 26 kommunerna i Stockholms län, inklusive Stockholms stadsdelar, pågår
samverkansprojekt kring demenssjukdomar. Samverkansprojektet finansieras med
statliga stimulansmedel. Ett 60-tal vårdcentraler, alla minnesmottagningar och sex
rehabiliteringsenheter inom primärvården i Stockholms län medverkar i att ta fram
lokala samverkansrutiner mellan vård- och omsorgsgivare i respektive
kommun/stadsdel. Fyra primärvårdsrehabiliteringsenheter medverkar tillsamman
med Centrum för allmänmedicin (CeFAM) i ett projekt med att utveckla metoder
och rutiner vid funktions- och aktivitetsbedömningar för underlag till basal
demensutredning.
I arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för demens ingår även
satsningen kring sammanhållen vård för de mest sjuka äldre.
Psykisk hälsa
I avtal 2012 ställs krav på äldrepsykiatrisk kompetens inom varje psykiatrisk klinik.
Flertalet av klinikerna har särskilda äldrepsykiatriska mottagningar alternativt team
som gör hembesök eller besök på annan plats. Inom Norra Stockholms Psykiatri
finns 14 särskilda vårdplatser för äldre.
Rehabilitering
Utvecklings- och fortbildningsprojekt inom fallprevention har genomförts i
samverkan med Karolinska Institutet, Hjälpmedelsinstitutet, CeFAM och
pensionärsorganisationerna PRO och SPF. Det övergripande målet med projektet är
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att det ska bidra till att implementera det regionala vårdprogrammet för
fallprevention. Vidare att förbättra kvaliteten inom det förebyggande arbetet genom
att använda evidensbaserade metoder. Under 2012 har implementeringen fortsatt
och ytterligare primärvårdsrehabiliteringsenheter har utbildats enligt metoden.
Därefter har studiecirklar genomförts riktade till kvinnor och män över 75 år som bor
i ordinärt boende.
Patientsäkerhet
I utvecklingsarbetet Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher bedrivs ett särskilt
utvecklingsarbete med inriktning mot äldre patienter med omfattande vårdbehov.
Vårdcoacherna har utarbetat stödmaterial för att bland annat förbättra
läkemedelsanvändningen och för att identifiera andra riskområden. Ett
utvecklingsområde inom ramen för aktiv hälsostyrning sker tillsammans med ASiH
för att säkerställa att patienter som behöver avancerad sjukvård i hemmet får
tillgång till detta.
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
För att öka antalet hälsosamtal med 75-åringar har ersättningen till
husläkarmottagningarna höjts för samtal som utförs. Vite utgår om inte
mottagningarna uppnår målnivån, 95 procent av alla 75-åringar ska erbjudas
hälsosamtal. Under första halvåret 2012 har 43 procent av alla 75-åringarna
erbjudits hälsosamtal. För motsvarande period 2011 erbjöds 33 procent alla 75åringarna hälsosamtal.
Läkemedel
Nu eller aldrig - sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre är en
prestationsbaserad överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) som syftar till en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka
äldre. I överenskommelsen ingår prestationsersättning för läkemedelsbehandling.
Läkemedel är en av de viktigaste behandlingarna för de äldre, men med
patienternas ökade ålder krävs också stor noggrannhet i uppföljningen av
läkemedelsordinationerna. Detta är särskilt viktigt i vårdens övergångar då korrekt
informationsöverföring krävs. För att kunna få ta del av prestationsersättning ska
olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer och läkemedel mot
psykos i särskilda boenden ha minskat med minst tio procent per september 2012
jämfört med nivån i september 2011.
Fördjupad analys och uppföljning av läkemedelsanvändningen med återföring av
information till vårdgivarna, förskrivarstöd och fortbildning har påbörjats likaså ställs
krav på läkemedelsgenomgångar. Läkemedelsbehandlingen blir alltmer komplicerad.
För en säkrare läkemedelsbehandling och för att medvetandegöra förskrivarna
utvecklas för närvarande ett systematiskt arbetssätt för läkemedelsgenomgångar med
stöd av de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen. Samverkan mellan landstinget och
kommuner kring läkemedel är avgörande och arbetet med samverkansöverenskommelser har påbörjats under 2012.
Tandvård
Ansvaret för den uppsökande verksamheten av vissa äldre och funktionshindrade
delas mellan kommun och landsting. Verksamheten fungerar väl i särskilda
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boenden men behöver förbättras för personer i ordinärt boende. Stockholms läns
landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat om en
överenskommelse om uppsökande verksamhet gällande viss tandvård för vissa äldre
och funktionshindrade inom Stockholms län. Hittills har samtliga kommuner utom
tre meddelat att de kommer att teckna överenskommelsen med Stockholms läns
landsting. Överenskommelsen reglerar bland annat ansvarsfördelning mellan
landsting och kommun, informationsförmedling, planering och genomförande av
munhälsobedömning samt av utbildningsinsatser.
FoUU
En översyn av FoU-Äldre inom Stockholms län har påbörjats. Översynen ska ge
underlag för att bedöma om indelningen i nuvarande FoU-verksamheter är den
optimala organisationen.
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4.15 Hälso- och sjukvården för kvinnor
Uppföljning av särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård för
kvinnor
Särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård för kvinnor som ska genomföras
under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Fortsatt implementering av Handlingsprogram för våldsutsatta kvinnor
Fortsatt implementering av Handlingsprogram för våldsutsatta kvinnor
Arbetet med att implementera Handlingsprogrammet för våldsutsatta kvinnor har
fortsatt enligt plan med ett tjugotal utbildningstillfällen under våren 2012.
Samverkan pågår genom Operation Kvinnofrid och resurscentret mot
hedersrelaterat våld och förtryck, Origo.
Det deluppdrag som rör stöd till insatser mot våld i nära relationer, inklusive
metodutveckling och utvärdering, har genomförts av Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin inom Stockholms läns sjukvårdsområde. En utvärdering har
genomförts och resultat presenteras i rapporten ” Implementering av
handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor inom
Stockholms läns landsting – Hur har det gått?” Rapporten visar bland annat att
arbetet med handlingsprogrammet behöver förankras i ledningsstrukturer samt att
barnperspektivet ska stärkas framöver.
Övrigt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården för kvinnor
Indikatorer för jämställd och jämlik vård finns framtagna och implementeras i alla
avtal 2012. Ett exempel på nyckeltal är uppföljning av vårdgivaren avseende
skriftliga rutiner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
Vårdval inom gynekologi infördes den 1 januari 2012. Under våren 2012 har
tillströmningen av auktorisationsansökningar varit omfattande. Till och med juni
2012 har 45 mottagningar auktoriserats. Abortverksamheten ingår i vårdval
gynekologi som ett tilläggsuppdrag, i dagsläget är det sju vårdgivare som ansökt om
detta uppdrag. Alla abortmottagningar har haft verksamheten öppen och tillgänglig
under hela sommaren. Under perioden 1 januari till 30 juni 2012 har 5 300 aborter
genomförts, två tredjedelar har utförts på akutsjukhus, antalet aborter låg på
samma nivå under motsvarande period 2011. Någon större förändring av
fördelningen av aborterna mellan akutsjukhusen och de privata vårdgivarna har inte
skett. Målet är att de medicinska aborterna ska öka gentemot de kirurgiska.
Ersättningsmodellen inom gynekologi styr därför mot medicinska aborter och en
mindre ökning av medicinska aborterna kan ses mellan 2011 och 2012, 66 procent
2011 mot 70 procent 2012.
Kvinnor har möjlighet att boka tider akut på jourtid via Mina vårdkontakter på
Vårdguiden.se. Det innebär att fler kvinnor kan få hjälp utan att behöva kontakta
akutmottagningarna på akutsjukhusen. Möjlighet till tidsbeställningar för akuta
besök hos gynekolog via Mina vårdkontakter utökas successivt. Under första
halvåret 2012 har ytterligare nio mottagningar anslutit sig, vilket innebär att det nu
är nitton mottagningar som ingår i tjänsten. Resterande mottagningar kommer att
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anslutas under hösten 2012. Under 2012 har 1 767 bokningar skett via Mina
vårdkontakter. Under samma period 2011 bokades 1 454 patienter via Mina
vårdkontakter
Medicinsk service
Fyra faktorer har identifierats för en god diagnostik inom området för bröstcancer:
•
•
•
•

behovet av sammanhängande diagnostikkedja
god kvalitet
samverkan
samt god kostnadseffektivitet

Utvecklingen av den framtida cancersjukvården inom Stockholms läns landsting,
enligt nationella och regionala cancerstrategier, förutsätter både strukturförändringar och förändrat arbetssätt för att säkerställa patientfokus. En översyn av
hela bröstcancerprocessen pågår och syftet är att föreslå en framtida struktur för
mer samordnad styrning och organisation av bröstcancervården.
MVC
Ersättningsmodellen för mödrahälsovård reviderades från och med den 1 april 2012,
ersättningen höjdes med cirka fem procent. För att erbjuda blivande föräldrar med
behov av särskilt stöd ges en högre besöksersättning för barnmorskebesök under
graviditeten. Ersättningen när tolk medverkar vid besöket höjdes och ersättning för
telefonrådgivning i samband graviditet infördes. Under hösten 2012 sker
utvärdering av ersättningsmodellen. Ett arbete pågår för att utveckla ett IT-baserat
stöd som underlättar vid val av förlossningsklinik.
Förlossningsvård
Mellan januari och juni 2012 utfördes 14 392 förlossningar i Stockholm, en ökning
med 1,3 procent jämfört med samma period 2011, då 14 214 förlossningar utfördes.
Hänvisningar till andra kliniker har, under första halvåret 2012, minskat till 822
jämfört med 839 under samma period 2011. Hänvisning till förlossning i annat län
har skett i 46 fall under första halvåret 2012. Hänvisning till annat län skedde 38
gånger under motsvarande period 2011.
Kvinnors psykiska hälsa
Arbetet med att ta fram ett vårdprogram för psykisk ohälsa vid graviditet och under
spädbarnstiden pågår.
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5 Övrig hälso- och sjukvård
samt övrig verksamhet
5.1 Prehospital vård
Uppföljning av särskilda satsningar inom prehospital vård
Särskilda satsningar inom prehospital vård som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Förbättra styrningen av patienter till rätt vårdnivå via direktintag
Förbättra styrningen av patienter till rätt vårdnivå via direktintag
Direktintag via ambulans till geriatrisk enhet är nu etablerat inom den geriatriska
vården. Under 2012 har utvecklingen fortsatt med bland annat försök av direktintag
till klinik. Ett samarbete mellan Danderyds ortopediska klinik och Samariten
Ambulans AB har fallit väl ut och fortsatt inriktning är nu att hitta nya lämpliga
klinker på akutsjukhus för direktintag utan att passera akutmottagningen.
Övrigt utvecklingsarbete inom den prehospitala vården
Befolkningen ökar inom Stockholms län vilket bland annat leder till fler
ambulansuppdrag. För att möta behovet har antalet ambulanser utökats, drifttiden
hos vissa enheter utökats och den 1 februari 2012 påbörjades nya avtal med AISAB,
Samariten Ambulans AB och Falck Ambulans AB. De nya avtalen stärker bland
annat Stockholms prehospitala centrum annat (SPC) roll som samordnande
funktion för den prehospitala hälso- och sjukvården, bland annat med krav på
samverkan för samtliga ambulansläkare.
Stockholms prehospitala centrum (SPC) har sin verksamhet med fokus på bland
annat patientsäkerhet och ett effektivt nyttjande av specialistutbildade
ambulanssjuksköterskor. För att de på ett effektivt sätt ska stödja ambulansteamens
vardagliga arbete driver SPC bland annat utvecklingen av arbetsformer för
ambulansläkare. SPC och samtliga aktörer inom den prehospitala hälso- och
sjukvården vården arbetar vidare med uppdraget att öka effektiviteten och nå
kortast möjliga väntetid för patienten.
Inom Stockholms läns landsting finns nu RAdio Kommunikation för Effektiv
Ledning (RAKEL) infört i samtliga verksamheter förutom helikopterverksamheten.
Upphandling av nytt IT-stöd, Framtida Prehospital plattform IT i Stockholms läns
landsting (FRAPP), för patientinformation i ambulanserna fortgår under 2012 med
planerat införande under 2013 och 2014.
Mellan 15 maj och den 15 september 2012 förstärktes ambulanshelikopterverksamheten med en extra sommarhelikopter.
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Under första delen av 2012 har Stockholms läns landsting deltagit i ett nätverk som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar för att ta fram förslag på
former för ökad samverkan och samordning av ambulanshelikopterverksamheten i
landet. Ett preliminärt förslag till struktur är framtaget via SKL.
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5.2 Cancervård
Uppföljning av särskilda satsningar inom cancervård
Särskilda satsningar inom cancervården som ska genomföras under budgetperioden
2012 till 2014 är:
♦ Implementera den regionala cancerstrategin
Implementera den regionala cancerstrategin
Regionalt cancercentrum (RCC) har under början av 2012 byggt upp sin
organisation mot en processinriktad verksamhet för att möta framtidens
cancerpatienter samt att utveckla cancerverksamheten inom regionen, i enlighet
med den Nationella och regionala cancerstrategin. Tre huvudinriktningar föreligger
idag, screening, vårdprogram/kvalitetsregister samt processer och stöd.
Cancerplansarbetet pågår, bland annat kommer bröstcancerprocessen att
presentera en modell för framtida arbete och utveckling av vårdprocesser.
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5.3 Habilitering
Uppföljning av särskilda satsningar inom habilitering
Särskilda satsningar inom habiliteringsområdet som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Följa upp och säkerställa att personer med flerfunktionsnedsättningar får utökade och
återkommande behandlingsinsatser

Följa upp och säkerställa att personer med flerfunktionsnedsättningar
får utökade och återkommande behandlingsinsatser
Arbetet med att identifiera personer med flerfunktionsnedsättning och att utveckla
insatserna till denna målgrupp pågår.
Inflödet av personer med en neuropsykiatrisk diagnos är fortsatt högt vilket har
medfört ökade väntetider till första besöket inom habiliteringen samt svårigheter att
erbjuda brukarna individuella insatser.

5.4 Rehabilitering
Uppföljning av särskilda satsningar inom rehabiliteringsverksamhet
Särskilda satsningar inom rehabiliteringsverksamhet som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Fortsatt utveckling av stödet till de sjukskrivande verksamheterna i Stockholms läns
landsting

♦ Införa elektronisk överföring av medicinska underlag
♦ Säkerställa kapaciteten inom hjärnskaderehabilitering
Fortsatt utveckling av stödet till de sjukskrivande verksamheterna i
Stockholms läns landsting
Utredning om förutsättningarna för att fortsatt erbjudande om sjukskrivningsaudit
pågår.
Införa elektronisk överföring av medicinska underlag
Projektet eRemiss har färdigställt en webbapplikation (Remittera) som ska skicka
och ta emot elektroniska allmänremisser. Utvecklingen av Remitera har helt följt de
tankar och resultat som togs fram i samband med det nationella projektet Nationell
eRemiss. Remittera har arbetat med att ta fram ett så kallat tjänstekontrakt för
elektroniska allmänremisser. Tjänstekontrakt är en förutsättning för att olika ITsystem inom sjukvården ska kunna kommunicera med varandra. Det fortsatta
arbetet innebär att tjänstekontrakt testas i reell miljö.

Sida 62

Säkerställa kapaciteten inom hjärnskaderehabilitering
En utredning pågår avseende Stockholms läns landstings kapacitet inom
hjärnskaderehabilitering för patienter med mycket svåra tillstånd efter akut skada
eller sjukdom. Verksamheten bedrivs i dagslägen vid Rehabmedicinska kliniken på
Danderyds sjukhus.
Övrigt utvecklingsarbete inom rehabilitering i hälso- och sjukvården
Den 24 januari 2012 fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om
förfrågningsunderlag enligt Lagen om offentlig upphandling (LOV) för specialiserad
sjukgymnastik och primärvårdsrehabilitering.
Vårdval för specialiserad sjukgymnastik infördes den 1 maj 2012 och till och med
juli har fjorton ansökningar godkänts. I augusti föreslås ytterligare tio ansökningar
bli godkända och ett tjugotal ansökningar är under handläggning.
Vårdval för primärvårdsrehabilitering införs den 1 oktober 2012 och drygt femtio
mottagningar har auktoriserats. I juli 2012 fanns ytterligare 10 ansökningar för
primärvårdsrehabilitering under handläggning. Det innebär en ökning av antalet
mottagningar med cirka tio mottagningar jämfört med tidigare. Befolkningen i flera
kommuner/stadsdelar kommer att kunna välja mellan flera utförare inom
mottagningsverksamhet, hemrehabilitering och neuroteam.
Tillgängligheten och valfriheten ökar därmed i och med att vårdval för
primärvårdsrehabilitering införs. Vårdgivare kommer att inbjudas till informationsoch utbildningsmöten inför starten.
Vårdval hörselrehabilitering infördes den 1 november 2011. Under första halvåret
2012 har nio nya mottagningar för primär hörselrehabilitering auktoriserats och
samtliga mottagningar har startat sin verksamhet. Tillgängligheten och valfriheten
har därmed fortsatt att öka.
Specialiserad rehabilitering
Inom området specialiserad rehabilitering, där insatserna görs i slutenvård och i
viss utsträckning dagvård, bedrivs verksamheter vid cirka 20 anläggningar.
Samtliga verksamheter drivs av privata bolag eller stiftelser.
En utredning om tillgängligheten inom den neurologiska rehabiliteringen som
gjordes under 2011 visar att kapaciteten behövde stärkas vid rehabilitering i
slutenvård för patienter med förväntad längre rehabiliteringstid. Utredningens
preliminära förslag var att de upphandlade privata rehabiliteringsenheterna skulle
beviljas extra uppdrag för patienter som behöver lång rehabiliteringsperiod.
Under början av 2012 har den rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Danderyds
sjukhus förstärkts med flera vårdplatser och under hösten 2012 kommer ytterligare
vårdplatser att tillföras. Därmed kommer behovet av vårdplatser att vara
tillgodosett.
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Sjukskrivning och rehabilitering
Ohälsotalet i Stockholms län minskade från 23,9 i maj 2011 till 22,3 i maj 2012. För
kvinnor minskade ohälsotalet från 27,3 till 25,6 och för män från 20,4 till 19,0.
Ohälsotalet för riket var 27,3 i maj 2012.
En Handlingsplan för kompetensutveckling i försäkringsmedicin har tagits fram
som omfattar kompetensförsörjning i försäkringsmedicin för alla personalkategorier
i hälso- och sjukvården. Handlingsplanen är också en grund för det långsiktiga
arbetet med att förbättra kvaliteten på alla delar i sjukskrivningsprocessen i
Stockholms län.
Försäkringskassans granskning av läkarintyg inom ramen för sjukskrivningsmiljarden 2011 visade att 46 procent av de granskade intygen höll god kvalitet. Som
ett stöd för läkares arbete med sjukskrivning ska riktade informationsinsatser göras
under hösten 2012 till samtliga sjukskrivande läkare i Stockholm. En broschyr
utarbetas i samråd med Försäkringsmedicinska kommittén (FÖRKOM) som
kommer att distribueras samtliga sjukskrivande läkare i Stockholms län under
september 2012.
Danderyds sjukhus har från och med januari 2012 i uppdrag att göra fördjupade
utredningar efter beställning från Försäkringskassan. Under första halvåret 2012
har 190 Teambaserade medicinska utredningar (TMU) och 110 Särskilt
läkarutlåtande (SLU) utförts.
Gustavsbergs vårdcentral har i projektuppdrag att utveckla kognitiv beteendeterapi
(KBT) i primärvården och arbetsåtergång. Fyra vårdcentraler deltar i projektet som
pågår 2012. Cirka 200 patienter beräknas ingå i studien.
Inom ramen för den statliga rehabiliteringsgarantin har hittills 110 vårdgivare
godkänts med KBT-kompetens i primärvården enligt statens och Stockholms läns
landstings krav för målgruppen lätt och medelsvår psykisk ohälsa för 2012. Det
betyder att nu har mer än hälften av husläkarmottagningarna tillgång till
behandlare med minst grundläggande psykoterapeutisk KBT-utbildning.
För att ytterligare öka kompetensen och därmed utbud och tillgänglighet har en
grundläggande psykoterapiutbildning i KBT för primärvården påbörjats av
Karolinska Institutet under 2012.
För målgruppen med långvarig smärta där krav på multimodala team föreskrivs,
finns ett oförändrat antal vårdgivare i specialistvården. I primärvården däremot, är
det en betydligt mer komplex arbetsmodell än den ordinarie, och utbudet har trots
stimulansersättningar minskat under 2012. Ett arbete för att hitta en långsiktig
struktur för Rehabgarantins målgrupper är i sitt slutskede.
Ett nytt Samordningsförbund bildas av kommunerna Botkyrka, Huddinge och
Salem samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting.
Planerad start för det nya förbundet är den 1 januari 2013. I samband med att det
nya Samordningsförbundet bildas upphör nuvarande Samordningsförbund i
Huddinge och Botkyrka.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 22 november 2011 att avsätta 3,8
miljoner kronor 2012 för samverkan inom ramen för Tvåpartssamverkan, som är en
samverkan mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Parterna har
gemensamt tagit fram rutiner för Tvåpartsamverkan som innebär att ansökningarna
prioriteras gemensamt. Under första halvåret 2012 har Stockholms läns landsting
och Försäkringskassan kommit överens om att gemensamt finansiera tio projekt
fördelade över länet.
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5.5 Förskrivning av hjälpmedel
Uppföljning av särskilda satsningar inom förskrivning av hjälpmedel
Särskilda satsningar inom förskrivning av hjälpmedel som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Förtydliga riktlinjerna på Hjälpmedelsguiden
♦ Översyn och förslag till justering av patientavgifter och bidrag inom
hjälpmedelsområdet

♦ Genomföra särskilda utbildningsinsatser för förskrivare inom hjälpmedelsområdena
kognition och kommunikation

Förtydliga riktlinjerna på Hjälpmedelsguiden
En ny uppdaterad version av hjälpmedelsguiden.se lanserades i januari 2012.
Arbete med att förtydliga riktlinjerna i Hjälpmedelsguiden pågår kontinuerligt
vilket också innebär att Fritt val av hjälpmedel utvecklas. Utbildningsinsatser för
förskrivare av hörselhjälpmedel har genomförts under våren 2012.
Översyn och förslag till justering av patientavgifter och bidrag inom
hjälpmedelsområdet
En översyn av patientavgifter och bidrag inom hjälpmedelsverksamheterna har
påbörjats för att avgifter och bidrag ska harmoniseras, bli tydliga och få en
förenklad struktur.
Genomföra särskilda utbildningsinsatser för förskrivare inom
hjälpmedelsområdena kognition och kommunikation
För hjälpmedelsområdena kognition och kommunikation utförs en översyn för att
bedöma vilka insatser som behövs för att ge mer kunskap till förskrivarna så att
brukarnas behov av dessa hjälpmedel kan tillgodoses på ett bra sätt.
Övrigt utvecklingsarbete inom hjälpmedelsområdet
Upphandling av hjälpmedelscentralsverksamheten inom norra länsdelen har
påbörjats. En Request for information (RFI) och hearing med presumtiva
leverantörer har genomförts där även referensgrupper med förskrivare och
brukarorganisationer har deltagit. En översyn har genomförts för att utreda om viss
del av verksamheten bör bedrivas inom länsövergripande enheter.
Upphandlingen av hörapparater inklusive reparationer är avslutad och nya avtal
trädde i kraft från och med den 1 maj 2012.

Sida 66

5.6 Asylsjukvård
Uppföljning av särskilda satsningar inom asylsjukvård
Särskilda satsningar inom asylsjukvården som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Förbättra och öka antal genomförda hälsoundersökningar
Förbättra och öka antal genomförda hälsoundersökningar
Stockholms läns landsting samarbetar med Smittskyddsinstitutet och
Migrationsverket i ett projekt som har till syfte att förbättra struktur och
samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande. Målet är öka antalet
hälsoundersökningarna i hela landet. Projektet genomförs under perioden januari
2012 till maj 2014
Övrigt utvecklingsarbete inom asylsjukvården
Projektet Hälsokommunikatörer i Stockholms län avslutades i december 2011. Från
och med januari 2012 har hälsokommunikatörerna fortsatt som permanent
verksamhet. Deras uppdrag är ett bredare inriktat folkhälsoarbete med
hälsokommunikation till såväl nyanlända som andra invandrargrupper. Arbetet sker
tillsammans med åtta kommuner/stadsdelar, Botkyrka, Nacka Sundbyberg, Salem,
Sollentuna, Stockholms Stad, Södertälje och Upplands Väsby.
Antalet asylsökande har fortsatt att minska i Stockholms län under första halvåret.
Den 30 juni 2012 var antalet asylsökande 6 290 personer vilket är 600 personer
färre än den 30 juni 2011.
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5.7 Medicinsk service
Uppföljning av särskilda satsningar inom medicinsk service
Särskilda satsningar inom medicinsk service som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Utöka mammografiscreening för kvinnor mellan 70 och 74 år
Utöka mammografiscreening för kvinnor mellan 70 och 74 år
Den första januari 2012 infördes mammografiscreeningen för åldersgruppen 70 till
74 år. Screeningsintervallet är 24 månader och hälften av åldersgruppen ska
inbjudas under 2012. Under perioden januari till juni 2012 har alla kvinnor mellan
70 till 74 som skulle fått inbjudan/kallelse också fått det under de första 6
månaderna 2012.
Övrigt utvecklingsarbete inom medicinsk service i hälso- och sjukvården
Inom de verksamhetsområden där vårdval införts under 2012 ingår
kostnadsansvaret för medicinsk service i det närmaste fullt ut.
Under 2012 har en landstingsgemensam utveckling av en central bildfunktionstjänst
tagits fram. Tjänsten innebär möjlighet till vårdgivarna att bland annat få tillgång
till samtliga röntgenbilder tagna inom Stockholms läns landsting.
Inom området medicinsk service pågår arbete med att ta fram ett
förfrågningsunderlag för vårdval inom klinisk neurofysiologi och att utreda
förutsättningarna för nya avtal inom gastrointestinal endoskopi.
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5.8 Tolkverksamhet
Uppföljning av särskilda satsningar inom tolkverksamhet
Särskilda satsningar inom tolkverksamhet som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Stimulera till en ökad användning av telefontolkning
♦ Utreda avtalsform för tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och
dövblinda

Stimulera till en ökad användning av telefontolkning
Avtalet med tolkförmedlingarna för språktolk har förlängts till och med den 28
februari 2014 och planering av ny upphandling har påbörjats. En ökad användning
av telefontolkning kommer att eftersträvas i upphandlingen.
Utreda avtalsform för tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva,
hörselskadade och dövblinda
Utredning (SOU 2011:83) om statlig myndighet för tolktjänst pågår.
Övrigt utvecklingsarbete inom tolkverksamhet i hälso- och sjukvården
Arbetet med utvecklingen av beställningsportalen för tolk fortsätter med en viss
försening.
Habilitering & Hälsa (H & H) har i uppdrag att driva Tolkverksamheten
(Tolkcentralen) och avropar i sin tur tolktjänster. Under 2012 har en ny
ersättningsmodell med målrelaterad ersättning och bonus införts för tillgänglighet.
Tolkverksamhetens kapacitet har under det senaste året inte motsvarat det ökade
behovet och andelen tolkuppdrag som inte genomförts har ökat. Detta beror delvis
på att de leverantörer som Tolkverksamheten avropar för tolktjänster inte
tillhandahåller tillräcklig volym. En ny upphandling av tolktjänster pågår, där H &
H ökat kraven på leverantören att tillhandahålla tillräcklig volym. Avtalsstart är
planerad till november 2012.
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5.9 Läkemedel
Uppföljning av särskilda satsningar inom läkemedelsområdet
Särskilda satsningar inom läkemedelsområdet som ska genomföras under
budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Utveckla och införa Stockholms läns landsting läkemedelsstrategi
Utveckla och införa Stockholms läns landsting läkemedelsstrategi
Utvecklingen av en Läkemedelsstrategi för Stockholms läns landsting avseende
perioden 2013 till 2017 har påbörjats under 2012 tillsammans med Stockholms läns
läkemedelskommitté. Läkemedelsstrategin utvecklas för att utifrån bästa kunskap
om läkemedel, ge stöd till kommande årens budgetsatsningar och
verksamhetsplaneringar. Utvecklingsarbetet har påbörjats med ett antal möten och
workshops för att finna en nulägesbeskrivning och en analys av utmaningar och
möjligheter de kommande åren. Diskussioner har genomförts med bland annat
brukarrådet, Stockholms läns läkemedelskommitté, beredningen för folkhälsa och
psykiatri. Därefter har mål och strategier formats för att läkemedelsarbetet ska
riktas in mot de önskade utfallen.
Övrigt utvecklingsarbete inom läkemedelsområdet
Läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting består bland annat av
Stockholms läns läkemedelskommittés (SLK) läkemedelsrekommendationer som
Kloka Listan och Kloka råd. Vårdgivarnas kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet
sker bland annat genom fortbildning om läkemedel utifrån identifierade
kvalitetsbrister.
Sedan juli 2010 får Stockholms läns landsting regelbundet tillgång till
individbaserade data med krypterade personnummer över alla läkemedel som
hämtats ut på apotek av befolkningen i länet. Dessa data har gjort det möjligt att
studera antalet personer som får olika läkemedel och koppla läkemedel till
medicinska data över diagnoser och sjukvårdskonsumtion för att få en ökad
kunskap om kvaliteten i läkemedelsanvändningen.
Under 2012 har individbaserade data använts av Stockholms läns
läkemedelskommitté och dess expertråd som underlag för arbetet kring Kloka
Listan, i uppföljning av följsamheten till olika riktlinjer och i den prognos över
kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet 2012 till 2013 som publicerades i
april 2012. Under första halvåret har fokus i huvudsak legat på att förmedla nyheter
i Kloka Listan till förskrivarna, samt uppföljning av förskrivningen 2011. Totalt har
omkring 300 lokala arbetsplatsbesök gjorts. Det kontinuerliga arbetet med
heldagsfortbildningar, kollegiala nätverk och återkommande seminarier renderade
under våren ett drygt hundratal tillfällen med totalt 6 500 deltagare.
Vid förskrivning av läkemedel kan förskrivaren välja preparat med så kallad
startförpackning. Patienten får då först en mindre förpackning av läkemedlet på
prov för att, om läkemedlet fungerar, få en ordinarie förpackning.
Startförpackningarnas betydelse har, under våren 2012, stärkts genom föreläsningar
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inom området läkemedel och miljö. Målgruppen är förskrivare av läkemedel. Vid
föreläsningarna tas frågan om startförpackningar upp. Alla startförpackningar ingår
inte i läkemedelsförmånen. I journalsystemen markeras de startförpackningar som
är med i förmånen som rekommenderade om preparatet är med i Kloka Listan. Det
underlättar för förskrivarna i valet av förpackning.
Fördjupade analyser pågår inom flera olika områden, till exempel antibiotikaanvändningen, sekundärprevention efter stroke, behandling av förmaksflimmer och
högt blodtryck, könsskillnader i läkemedelsanvändningen och brister i
läkemedelsanvändningen hos äldre och personer med nedsatt njurfunktion. Inom
ramen för utvecklingsprojektet Innovis förbättras även metoderna för strukturerat
införande och uppföljning av nya läkemedel. Syftet är att säkerställa att de nya
läkemedlen ges till de patienter som har störst nytta av behandlingarna.
Kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel (KÖL) innebär att kostnadsansvaret
successivt överförs till vårdgivarna. Under 2012 har det hittillsvarande arbetet
utvärderats och utgör ett av flera underlag till den handlingsplan, som tagits fram
för KÖL för 2012 till 2013. Handlingsplanen kommer att följas av aktiviteter och
åtgärder.
Kvalitetsbokslut för läkemedel är en del i husläkarverksamhetens incitamentsmodell för kostnadsansvar. Totalt 179 av 202 husläkarmottagningar har lämnat helt
kompletta kvalitetsbokslut. Dessa har nu blivit en etablerad del i stödet för lokal
kvalitetsutveckling inom läkemedelsområdet. Kvalitetsbokslut för läkemedels finns
även infört inom akutsjukvården, psykiatrin och geriatriken. Inom dessa områden
anpassas modellen till den vård som avses och är för närvarande inne i en
utvecklingsfas.
Sedan 2006 och med avslutning 2012 har satsning skett i projekt med syfte att
utveckla olika typer av metoder kring begreppen läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsavstämning. Stimulansmedlen har tilldelats av Socialstyrelsen som ställt
krav på samverkan med kommunerna. Resultaten från projekten har successivt
införts i avtal och regelböcker. Projekten har genomförts på Hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag tillsammans med Nestor FoU-center, Seniorum FoUcenter, Äldrecentrum, Kliniskt Farmakologisk Avdelning, Apoteket Farmaci AB i
samverkan med vårdgivare eller direkt av vårdgivare. Successivt har överenskommelser med kommunerna fördjupats och breddats.
Under våren 2012 har upphandlingen av leverantör av dosdispenserade läkemedel
slutförts och förberedande arbete med den kommande leverantören startats.
Avregleringen inom apoteksområdet har gett nya möjligheter att effektivisera och
förbättra service till vårdgivarna inom flera områden. Upphandling av
läkemedelsförsörjningen till vårdgivare inom Stockholms läns landsting slutförs
under 2012. De nya avtalen innebär att hälso- och sjukvården får tjänster som ger
lägre kostnader och nya möjligheter att på sikt utveckla verksamheten. Fler aktörer
än tidigare kommer att leverera läkemedel till hälso- och sjukvården i Stockholms
län och rutinerna för hur vårdpersonal ska beställa läkemedel förändras. Under
våren 2012 har ett planerings- och utvecklingsarbete genomförts för att säkerställa
en störningsfri omläggning till de nya leverantörerna. Omläggningen ska
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genomföras från oktober 2012 till februari 2013. Ett interimsavtal har träffats med
Apoteket AB och ApoEx för att klara en successiv omläggning och som en försäkring
vid eventuella problem.
Samtliga verksamheter som tillhör Stockholms läns landsting berörs av
förändringen. Privata vårdgivare med vårdavtal med Stockholms läns landsting
rekommenderas att använda sig av det nya läkemedelsförsörjningsavtalet med
bland annat upphandlade nettopriser på läkemedel. Även beställningarna till de
kommunala läkemedelsförråden på de särskilda boendena berörs.
Under våren 2012 har upphandlingen av leverantör för dosförpackade läkemedel
slutförts och förberedande arbete med den kommande leverantören pågår.
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5.10 Miljöarbete i hälso- och sjukvården
Uppföljning av särskilda satsningar inom miljöområdet
Särskilda satsningar inom miljöområdet som ska genomföras under budgetperioden
2012 till 2014 är:
♦ Implementera Stockholms läns landstings nya miljöprogram
Implementera Stockholms läns landstings nya miljöprogram
Landstingsfullmäktige antog i december 2011 ett nytt miljöprogram,
”Miljöutmaning 2016”. Arbete pågår med att kommunicerat ut det nya
miljöprogrammet till vårdgivarna. Bland annat har miljöseminarium för vårdgivare
anordnats. På Vårdguiden.se pågår publicering av uppgifter om vilka
vårdmottagningar som är miljöcertifierade/-diplomerade. Tjänsten utvecklas
successivt och allmänheten kan börja se vilka vårdgivare som bedriver strukturerat
miljöarbete. Uppdragsguidens miljösidor på webben har samtidigt öppnats för
externa besökare. Att det inte krävs lösenord för att ta del av upplysningen förenklar
både för nya vårdgivare och för medarbetare i hälso- och sjukvården.
Övrigt utvecklingsarbete inom miljöarbete i hälso- och sjukvården
Vårdgivarnas inrapporterade miljöinsatser 2011 har sammanställts. Redovisningen
bygger på uppgifter som lämnats vid uppföljning av vårdavtalen. Resultatet visar på
en positiv utveckling. Utsläppen av den klimatstörande lustgasen minimerades
kraftigt under 2011. Förlossningssjukhusen införskaffade särskilda anläggningar
som bryter ner använd lustgas. Mängden utsläppt lustgas minskade från 677 gram
per förlossning 2010 till 292 gram per förlossning 2011. Bland förskrivarna av
läkemedel hade 78 procent genomfört utbildning om läkemedels miljöpåverkan
någon gång under 2011, motsvarande andel 2010 var 71 procent. Mängden farliga
kemikalier minskade också. Inget av akutsjukhusen hade något av de farliga
kemikalier som skulle vara avvecklade i december 2011, jämfört med 2010 då ett
akutsjukhus hade fem av åtta avvecklingskemikalier kvar.
För att minimera läkemedels miljöstörande effekter har en rad aktiviteter
genomförts på övergripande nivå. Enskilda vårdgivare har fått hjälp i sitt arbete
med att utveckla egna miljömål för läkemedelshantering. Omvärldsbevakning är en
naturlig del av uppdraget. Läkemedelsförskrivare har fått utbildning och enskild
upplysning i konkreta frågor om läkemedels miljöpåverkan. Broschyren
Miljöklassificerade läkemedel 2012 har publicerats både på svenska och på
engelska.
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6 Uppföljning verksamhetens
ekonomi och vårdkonsumtion
6.1 Verksamheten totalt
Sammanfattning
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden till och med 31 augusti 2012 uppgår
till +830 miljoner kronor, jämfört med budgeterat +680 miljoner kronor.
Resultatet per 31 augusti 2011 var +1 040 miljoner kronor.
♦ För 2012 prognostiseras ett överskott med 150 miljoner kronor. Resultatet
2011 var +497 miljoner kronor.
♦ Jämfört med motsvarande period 2011 har det totala antalet läkarbesök i
öppenvården ökat med 3,1 procent. Prognosen för 2012 är 2,1 procent högre
än budget.
♦ Jämfört med motsvarande period 2011 har antalet vårdtillfällen inom sluten
vård ökat med 2,9 procent 2012. Prognosen är 0,5 procent högre än budget.
Lägesbedömning
Det bokförda resultatet per den 31 augusti 2012 är 229 miljoner kronor bättre än i
julibokslutet 2012. Den största förbättringen är hänförlig till somatisk specialistvård
med 181 miljoner kronor. Utvecklingen är i huvudsak hänföras till normala
säsongsvariationer.
Prognosen 2012 bedöms ge ett överskott med 150 miljoner kronor, vilket är en
förbättring mot juliprognosen 2012 som beräknades till ett resultat i nivå med
budget. Beräknade avvikelser beskrivs nedan:
•
•
•
•
•

inom primärvården beräknas ett underskott med 200 miljoner kronor, varav
husläkarverksamheten står det största underskottet med 135 miljoner kronor
inom somatisk specialistvård beräknas ett överskott med 142 miljoner kronor
för läkemedel beräknas ett överskott med 125 miljoner kronor.
för finansiella intäkter beräknas ett överskott med 75 miljoner kronor
inom specialiserad rehabilitering beräknas ett överskott med 22 miljoner
kronor

Periodens resultat och prognos för Hälso- och sjukvårdsnämnden
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på +830 miljoner
kronor. Motsvarande period 2011 var resultatet +1 040 miljoner kronor. Prognosen
för 2012 visar på ett överskott med 150 miljoner kronor. Helårsresultatet för 2011
var +497 miljoner kronor.
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Periodens resultat och årsprognos
Mkr

Utfall
1208

Utfall
1108

Avvikelse
budget
1208

Prognos
2012

Budget
2012

Utfall
2011

Intäkter

32 023

30 678

69

48 057

47 943

46 045

Kostnader

-31 245

-29 688

26

-47 977

-47 939

-45 632

-5

-5

-2

-5

-4

-8

57
830

55
1 040

57
150

75
150

0
0

92
497

Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

För helåret 2012 beräknas ett överskott med 150 miljoner kronor. Somatisk
specialistvård beräknas lämna överskott med 142 miljoner kronor respektive
läkemedel med 125 miljoner kronor. För finansiella intäkter beräknas ett överskott
med 75 miljoner kronor och för specialiserad rehabilitering ett överskott med 22
miljoner kronor. Primärvård beräknas lämna ett underskott med 200 miljoner
kronor.

Resultatutveckling HSN 2012
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PERB 2012

Prognos 2012

Dec

6.2 Ackumulerat utfall januari till augusti 2012
samt prognos per vårdgren
Vårdkonsumtion
Tabellen nedan beskriver den totala vårdkonsumtionen för hälso- och sjukvården i
Stockholms län under perioden januari till och med augusti 2012 jämfört med
samma period 2011 samt budgeterad vårdkonsumtion och prognos 2012.

Vårdkonsumtion periodens utfall och prognos 2012
Totalt
Antal
Läkarbesök totalt

Utfall
Aug.2012

Utfall
Aug 2011

Förändringar
2011/2012

Prognos
2012

Budget
2012

Prognos
/Budget
2012

Bokslut
2011

4 914 586

4 764 931

3,1%

7 650 770

7 492 086

2,1%

7 223 533

Övriga besök totalt

5 433 000

5 206 352

4,4%

8 510 677

8 314 473

2,4%

7 881 115

Vårdtillfällen totalt

206 076

200 209

2,9%

311 575

310 015

0,5%

301 056

2 811 686

2 707 795

3,8%

4 378 700 4 269 300

2,6%

4 053 960

3 048 737

2 870 906

6,2%

4 698 300

4 471 500

5,1%

4 278 485

1 056 958

1 075 284

-1,7%

1 816 000

1 816 000

0,0%

1 718 762

1 825 751

1 788 737

2,1%

2 833 770

2 803 386

1,1%

2 764 057

Övriga besök

536 079

465 219

15,2%

780 177

730 973

6,7%

693 799

Vårdtillfällen

163 963

160 148

2,4%

247 525

246 515

0,4%

242 050

268 084

259 712

3,2%

424 300

405 400

4,7%

391 264

Övriga besök

771 701

780 298

-1,1%

1 190 200

1 270 000

-6,3%

1 158 691

Vårdtillfällen

21 830

21 504

1,5%

32 750

32 500

0,8%

30 617

9 065

8 687

4,4%

14 000

14 000

0,0%

14 252

Övriga besök

19 525

14 645

33,3%

26 000

26 000

0,0%

31 378

Vårdtillfällen

20 283

18 557

9,3%

31 300

31 000

1,0%

28 389

Primärvård
Läkarbesök inkl ARV
Övriga besök exklusive
sjukgymnastik
Sjukgymnastik inkl
ARV

Somatisk specialistvård
Läkarbesök inkl ARV

Psykiatri
Läkarbesök inkl ARV

Geriatrik
Läkarbesök inkl ARV

ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

Antalet läkarbesök för samtliga vårdgrenar ökar med 3,1 procent jämfört med
föregående år. För övriga besök redovisas en total besöksökning med 4,4 procent
jämfört med 2011.
Antalet vårdtillfällen ökar med cirka 3 procent jämfört med föregående år.
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Jämfört med ackumulerat utfall till och med augusti 2011 kan noteras:
•
•
•
•

läkarbesök inom husläkarverksamhet och hemsjukvård redovisar en ökning
med 5,2 procent
antalet läkarbesök inom akutsjukhus- och specialistvården inklusive privata
specialister ökar med 2,1 procent
vårdtillfällena inom somatisk specialistvård ökar med 2,4 procent och har en
genomsnittlig medelvårdtid på 3,7 dagar
antalet vårdtillfällen inom geriatrik ökar med 9 procent och har en
genomsnittlig medelvårdtid på 11,4 dagar

% förändring av läkarbesök mellan år 2011 / 2012

p
r
o
c
e
n
t

10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
månadfeb mars april maj

juni

juli

aug sept

primärvård

somatik vård

geriatrik

total

okt

nov

psykiatri

Figur 1: Konsumtion av läkarbesök per månad och procentuell förändring i
jämförelse mellan 2011/ 2012
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% förändring av vårdtillfällen mellan år 2011 / 2012
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Figur 2: Konsumtion av vårdtillfällen per månad och procentuell förändring i
jämförelse mellan 2011/ 2012

Konsumtion av vård jan-aug 2012 jämfört samma period 2011.
Bokslut 2011 jämfört prognos 2012.

Läkarbesök inom primärvård
Förändr. 12/11
Bokslut/prognos

3,8%
8,0%

Läkarbesök inom akutsomatik
Förändr. 12/11
Bokslut/prognos

2,1%
2,5%

Vårdtillfällen inom akutsomatik
Förändr. 12/11
Bokslut/prognos

2,4%
2,3%

Läkarbesök inom psykiatri
Förändr. 12/11
Bokslut/prognos

3,2%
8,4%

Vårdtillfällen inom psykiatri
Förändr. 12/11
Bokslut/prognos

1,5%
7,0%

Vårdtillfällen inom geriatrik
Förändr. 12/11
Bokslut/prognos
Sjukgymnast besök
Förändr. 12/11
Bokslut/prognos

9,3%
10,3%
-1,7%
5,7%

Figur 3: Konsumtion av vård 2012/2011 samt bokslut jämfört prognos
En utförligare redovisning av vårdkonsumtionsutvecklingen görs under respektive
vårdgrensavsnitt.
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Ekonomi
Periodens resultat och årsprognos i mkr
Mkr
Somatisk specialistvård
Primärvård
Psykiatri
Geriatrik
Övrig sjukvård
Tandvård
Läkemedel
Summa

Bokfört
resultat
aug. 2012
542
30
24
-9
128
1
114
830

Bokfört
resultat
aug. 2011
448
147
67
7
220
11
140
1 040

Prognos
resultat
2012
142
-200
0
0
83
0
125
150

Budget
2012
22 020
7 949
5 015
2 384
4 675
871
5 029
47 943

Bokslut
2011
136
11
27
-7
191
1
138
497

Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på +830 miljoner
kronor. Överskott återfinns främst inom somatisk specialistvård, läkemedel och
övrig sjukvård. Periodens överskott inom läkemedel beror främst på en fortsatt
effektiv marknad med låga priser för generiska läkemedel. Överskottet avseende
övrig vård kan främst hänföras till finansiella intäkter. Geriatrik redovisar
underskott.
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6.3 Somatisk specialistvård
Somatisk specialistvård innefattar sjukhusvård och privata specialister som antingen
har avtal eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Somatisk specialistvårds
andel av budgeten är cirka 45 procent.
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +542 miljoner kronor,
jämfört med +448 miljoner kronor 2011.
♦ För 2012 prognostiseras ett överskott med 142 miljoner kronor, jämfört med
+136 miljoner kronor 2011.
♦ Antal läkarbesök ökar med 2,1 procent jämfört med samma period 2011.
Prognosen är 1,1 procent högre än budget.
♦ Antal vårdtillfällen ökar med 2,4 procent jämfört med samma period 2011.
Prognosen är 0,4 procent högre än budget.
Vårdkonsumtion
Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom den somatiska
specialistvårdens verksamhetsområde under perioden januari till och med augusti
2012 jämfört med samma period 2011 samt avvikelse mot budgeterad
vårdkonsumtion 2012 och bokslut 2011
Vårdkonsumtion periodens utfall och prognos
Antal

Utfall
aug. 2012

Utfall
aug. 2011

Förändring
2012/2011

Prognos
2012

Budget
2012

Prognos
/Budget
2012

Bokslut
2011

Somatisk
specialistvård
Läkarbesök,
totalt
1 825 751
1 788 737
Antal läkarbesök
exklusive privata
specialister,
ARV
1 392 412
1 172 258
Antal läkarbesök
privata
specialister,
ARV
433 339
616 479
Antal övriga
besök
536 079
465 219
Antal
vårdtillfällen,
sluten vård
163 963
160 148
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

2,1%

2 833 770

2 803 386

1,1%

2 800 368

18,8%

2 143 490

1 832 286

17,0%

1 844 677

-29,7%

690 280

971 100

-28,9%

955 691

15,2%

780 177

730 973

6,7%

723 794

2,4%

247 525

246 515

0,4%

246 040

Antalet läkarbesök inom somatisk specialistsjukvård inklusive privata specialister
har sammantaget ökat med 2,1 procent jämfört med motsvarande period föregående
år. Effekterna av de nya vårdvalsområdena inom den somatiska
specialistsjukvården har hittills fram till augusti inneburit att besöken ökat med
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cirka 19 procent vilket samtidigt inneburit ett minskat antal läkarbesök för de
privata specialisterna på nationella taxan med cirka 30 procent.
Antalet vårdtillfällen samlat för akutsjukhusen och övriga vårdgivare har ökat med
2,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga
medelvårdtiden är 3,6 dagar. Prognosen bedöms vara 0,4 procent högre än budget.
I bilaga 3 redovisas vårdproduktionen per akutsjukhus för den somatiska
akutsjukvården
Nedan presenteras en sammanfattande bild av verksamhetstalen inom somatisk
specialistvård.
Verksamhetstal och prognos 2012
Antal

Prognos
2012

Budget
2012

Bokslut
2011

Avvikelse
Prognos/Budget%

Avvikelse
Prognos/Bokslut%

2 833 770

2 803 386

2 800 368

1,1%

1,2%

247 525

246 515

246 040

0,4%

0,6%

940 588

940 114

894 521

0,1%

5,1%

168 442

167 622

167 456

0,5%

0,6%

3,83

3,81

3,60

0,5%

6,5%

2 143 490

1 832 286

1 844 677

17,0%

16,2%

226 462

226 462

185 982

0,0%

21,8%

780 177

730 973

723 794

6,7%

7,8%

149 718

149 718

106 646

0,0%

40,4%

690 280

971 100

955 691

-28,9%

-27,8%

151 600

198 900

208 454

-23,8%

-27,3%

7 019

7 019

6 917

0,0%

1,5%

55 770

55 770

47 203

0,0%

18,1%

Somatisk
specialistvård
Läkarbesök,
totalt
Antal
vårdtillfällen,
sluten vård
Antal vårddagar,
sluten vård
Antal individer
sluten vård
Medelvårdtid,
dagar
Antal läkarbesök
exklusive privata
specialister ARV
Antal
telefonkontakter
läkare exklusive
ARV
Antal övriga besök
exklusive ARV
Antal
telefonkontakter
övriga besök
Antal läkarbesök
privata
specialister, ARV
Antal
telefonkontakter
privata
specialister, ARV
Riksavtal,
vårdtillfällen
Riksavtal , besök

ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan
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Ekonomi
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på +542 miljoner
kronor. Det ekonomiska resultatet är ett överskott mot periodiserad budget med 140
miljoner kronor. För helåret 2012 prognostiseras ett överskott på 142 miljoner
kronor.
De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet visas nedan.
Avvikelseposter i prognosen
Flerårsavtal akutsjukhus
Vårdval förlossningar
Vårdval höft- och knäprotesoperationer
Privata specialister
Medicinsk service
Utomlänsvård
Övrigt
Summa

Avvikelse i Mkr
-51
49
7
39
70
-12
40
+142

Jämfört med den förenklade månadsrapporten per juli har prognosen för somatisk
specialistvård förbättrats med 121 miljoner kronor. De viktigaste orsakerna till detta
är:
•
•
•

flerårsavtal med akutsjukhusen har förbättrats med 43 miljoner kronor
vårdval förlossning vid akutsjukhusen har förbättrats med 33 miljoner
kronor
större privata vårdgivare har förbättrats med 30 miljoner kronor

Flerårsavtalen med akutsjukhusen
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på -45,5 miljoner
kronor. I prognosen ingår ersättning för produktion över målvolym med 106
miljoner kronor, utebliven kvalitetsersättning om 22,5 miljoner kronor och
prognostiserat vitesutfall som ger 41 miljoner kronor lägre kostnad samt
bonusersättning om 3 miljoner kronor. Viten för kvalitet specificeras nedan.
Vårdgivare

Danderyd
Karolinska
Södersjukhuset
Södertälje
Capio St Göran
S:t Eriks
Summa

Mkr,
inklusive
viten och
kvalitet
-31,0
-24,0
17,0
-3,0
-3
1,5
-42,5

Avvikelse
Målvolym
netto*) i
procent
2,1
0,01
1,1
4,0
0,0

Avvikelse
öppen
vård i
procent
4,5
0,8
-2,2
8,4
0,0

Avvikelse
sluten
vård i
procent
2,1
-1,2
1,8
4,4
0,0

Bonus,
Mkr

-3,0
-3,0

*) Med netto avses den avvikelse i målvolym som beställaren ersätter
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Mkr
totalt
-31,0
-24,0
17,0
-3,0
-6,0
1,5
-45,5

Kvalitet
För kvalitetsersättningar prognostiseras lägre kostnader än avtalat med 22,5
miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor avser Karolinska Universitetssjukhuset
och 2,5 miljoner kronor Södersjukhuset.
Viten och bonus för tillgänglighet inom vårdgarantigränserna
Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten från och med 2012.
Prognosen uppgår till 41 miljoner kronor.
Sjukhusen kan också få bonus när tillgängligheten klaras. S:t Görans sjukhus
beräknas få en bonus på 3 miljoner kronor 2012.
Vårdgivare
Danderyd
Karolinska
Södersjukhuset
Södertälje
Capio S:t Göran
S:t Eriks
Summa

Vite Mkr
5,0
20
10,5
3,0
1,0
1,5
41,0

Bonus Mkr

3,0
3,0

Mammografiscreening
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar ett underskott med
7 miljoner kronor. Prognosen innebär ett underskott med 21 miljoner kronor.
Vårdgivare
Danderyd
Karolinska
Södersjukhuset
Capio
Summa

Mkr
-4
-2
-7
-8
-21

Vårdval förlossning
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 är ett överskott med 27
miljoner kronor. Prognosen för vårdval förlossning visar på ett överskott om 49
miljoner kronor. Detta beror på att antalet förlossningar är färre än beräknat.
Vårdgivare
Danderyd
Karolinska
Södersjukhuset
Södertälje
BB Stockholm
Summa

Mkr
5
30
16
2
-4
+49
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Vårdval och dess finansiering
Vårdval har införts inom ögon, gynekologi, hud samt öron- näs- och halssjukvård
var inte budgeterade när slutlig budget 2012 fastställdes i september 2011.
Kostnaderna som nu prognostiseras till 480 miljoner kronor finansieras främst med
omdisponeringar från budget för större privata vårdgivare och privata specialister.
Vilket innebär omdisponeringar från de områden där de vårdgivare som nu är
auktoriserade tidigare budgeterats. En mindre del täcks från en reserverad post för
nya verksamheter där vårdval planeras.
Vårdval höft- och knäledsplastikoperationer vid akutsjukhusen beräknas lämna ett
överskott med 7 miljoner kronor. Det sammantagna beräknade överskottet för
privata specialister uppgår till 39 miljoner kronor utöver finansiering av vårdval.
Prognosen för privata specialister utöver hantering av Vårdval
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på +199 miljoner
kronor. Prognosen för privata specialister visar på ett överskott med 39 miljoner
kronor utöver det överskott på 265 miljoner kronor som avser vårdval.
Sammantaget beräknas således ett överskott på 304 miljoner kronor för privata
specialister.
Medicinsk service
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på +77 miljoner
kronor. Prognosen för medicinsk service visar ett överskott på 70 miljoner kronor.
Prognosen ligger i linje med kostnadsförändringarna för privata specialister. I
vårdvalen ingår kostnader för medicinsk service i ersättningen varför den inte
uppstår som egen post inom vårdvalen. Prognosen är cirka 27 procent lägre än
helårsutfall 2011.
Utomlänsvård
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 för utomlänsvården till
är ett underskott med 27 miljoner kronor. Kostnaderna över året är oregelbundna
och för helår 2012 prognostiseras ett underskott på 12 miljoner kronor. Prognosen
ligger cirka 13 procent över utfall 2011.
Bröstmottagning
Totalt 5 mkr ligger i budget för upphandling av bröstmottagning, men nuvarande
avtal är förlängt till och med september 2013. Prognosen för 2012 innebär därmed
ett överskott på 5 miljoner kronor.
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Större privata vårdgivare utöver hantering av vårdval
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 för större privata
vårdgivare är ett överskott med 95 miljoner kronor. Prognosen visar på ett överskott
om 148 miljoner kronor utöver hantering av vårdval. Överskottet består av:
Vårdgivare/verksamhet Mkr
Bröstmottagning
5
Psoriasisföreningen
23
Cityakuten
10
Tillgänglighetsbeställningar 36
IVF
12
Strängnäs
5
Övrigt
57
Summa
148
Övrigt
Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på +446 miljoner
kronor. Cirka 277 miljoner kronor avser finansiering av avtal med akutsjukhusen
och 87 miljoner kronor avser finansiering av vårdval. Av resterande överskott på
cirka 82 miljoner kronor avser 40 miljoner kronor budgeterad men ännu inte
startad verksamhet. Det gäller cancerplan 20 miljoner kronor, 10 miljoner kronor
för utökad dialysverksamhet samt 10 miljoner kronor till enhet för våldsutsatta
män.
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6.4 Primärvård
Primärvårdens andel av budgeten är cirka 17 procent.
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +30 miljoner kronor,
jämfört med +147 miljoner kronor 2011.
♦ För 2012 prognostiseras ett underskott med 200 miljoner kronor, jämfört
med +11 miljoner kronor 2011.
♦ Läkarbesöken inom husläkarverksamheten samt hemsjukvård, ökar med 5,2
procent jämfört med samma period 2011. Prognosen är 4,6 procent högre än
budget.
Vårdkonsumtion
Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom primärvårdens
verksamhetsområde under perioden januari till och med augusti 2012 jämfört med
samma period 2011 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2012 och
bokslut 2011.
Vårdkonsumtion periodens utfall och prognos
Antal

Utfall
aug. 2012

Utfall
aug. 2011

Förändring
2012/2011

Prognos
2012

Budget
2012

Prognos
/Budget
2012

Bokslut
2011

Primärvård
Läkarbesök,
totalt
2 811 686
2 707 795
Läkarbesök
husläkare
exklusive ARV
2 188 120
2 079 164
Läkarbesök,
Jour, Närakut
exklusive ARV
216 160
208 511
Antal övriga
läkarbesök
exklusive ARV
274 395
274 815
Antal läkarbesök
privata
specialister,
ARV
133 011
145 305
Antal
sjukgymnastbes
ök inkl ARV
1 056 958
1 075 284
Antal övriga
besök totalt
3 048 737
2 870 906
Övriga besök
husläkare/Jour,
Närakut
684 541
667 799
Antal övriga
besök,
Hemsjukvård
1 278 939
1 203 052
Antal övriga
besök MVC
321 441
274 646
Antal övriga
besök BVC
371 358
370 514
Antal övriga
besök logoped
arbetsterapi,
privat
kiropraktor
392 458
354 895
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

3,8%

4 378 700

4 269 300

2,6%

4 200 215

5,2%

3 425 000

3 303 000

3,7%

3 224 048

3,7%

321 000

321 000

0,0%

314 209

-0,2%

432 700

420 700

2,9%

432 348

-8,5%

200 000

224 600

-11,0%

229 610

-1,7%

1 816 000

1 816 000

0,0%

1 701 423

6,2%

4 698 300

4 471 500

5,1%

2,5%

1 102 200

1 076 400

2,4%

1 035 357

6,3%

1 975 000

1 818 000

8,6%

1 862 624

17,0%

480 000

436 000

10,1%

415 592

0,2%

586 400

586 400

0,0%

572 405

10,6%

554 700

554 700

0,0%
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Antalet läkarbesök inom primärvården totalt, inklusive närakuter/jourbesök och
privata specialister, ökar med 3,8 procent jämfört med motsvarande period 2011.
Prognosen för 2012 bedöms vara 2,6 procent högre än budget.
Flest antal övriga besök sker inom hemsjukvården följt av besök på
husläkarmottagning, jour och närakut. Därefter kommer besök gjorda inom BVC
och MVC följt av logopeder och arbetsterapeuter.
Husläkarverksamhet
Läkarbesök
Antalet besök hos husläkare har ökat med 5,2 procent jämfört med motsvarande
period 2011. En förklaring är att antalet besök per listad patient ökar samt att
antalet husläkarmottagningar har ökat. Prognosen för 2012 beräknas vara cirka 4
procent över budget.
% förändring av läkarbesök husläkare mellan år 2011 /
2012

p
r
o
c
e
n
t

12,00%
11,00%
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
feb mars april
månad

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Husläkare

Övriga besök
Antalet besök hos distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningarna är
oförändrat jämfört med samma period 2011. Prognosen för 2012 beräknas vara i
nivå med budget.
Jourer/Närakuter
Antalet läkarbesök har ökat med 3,7 procent jämfört med samma period 2011.
Prognosen för 2012 beräknas vara i nivå med budget.
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Basal hemsjukvård
Läkarbesöken inom den basala hemsjukvården ökar med cirka 16 procent jämfört
med samma period 2011 och prognosen beräknas vara 16 procent högre än budget.
Hälften av ökningen kan förklaras av ökade volymer gällande läkares bedömning av
provsvar.
Övriga läkarbesök/besök
MVC
Ökningen av antalet läkarbesök på MVC är cirka 2 procent jämfört med
motsvarande period 2011, om antalet besök för obstetriska ultraljud exkluderas.
För barnmorskebesöken är ökningen cirka 6 procent vilket förklaras av att
obstetriska ultra ljud redovisas från och med 2012.
BVC
Antalet läkarbesök inom BVC minskar med 1,3 procent jämfört med motsvarande
period 2011. Prognosen för 2012 beräknas vara i nivå med budget.
Av läkarbesöken utfördes 67 procent av allmänläkare och 33 procent av barnläkare.
Ackumulerade utfallet för augusti för sjuksköterskebesök är 371 000 besök vilket är
oförändrat jämfört med motsvarande period 2011. Av dessa besök utfördes 96
procent på mottagningen och 4 procent som hembesök. Ett nytt ersättningssystem
har införts från och med april 2012 med en större andel rörlig ersättning.
Privata specialister
Utfallet för läkarbesök hos privata specialister har minskat med cirka 8,5 procent
jämfört med motsvarande period 2011. Prognosen för 2012 beräknas vara 11 procent
lägre än budget.
Besök hos privata sjukgymnaster ARV
Besöksvolymen hos enskilda sjukgymnaster har minskat med cirka 1,5 procent
jämfört med motsvarande period 2011. Prognosen för 2012 beräknas vara i nivå
med budget.
Primärvårdsrehabilitering
Antalet besök hos sjukgymnaster inom primärvårdsrehabilitering har minskat med
cirka 2 procent jämfört med motsvarande period 2011. Prognosen för 2012 beräknas
vara i nivå med budget. Övriga besök inom öppenvårdsrehabilitering har ökat med 6
procent jämfört med motsvarande period 2011. Ökningen av övriga besök sker
framför allt hos arbetsterapeut och dietist.
Besök hos kiropraktor
Jämfört med motsvarande period 2011 har antalet besök hos kiropraktorer ökat
med 7 procent. Besöksökningen beror på att verksamheterna har blivit mer
etablerade, bland annat på grund av informationsinsatser till andra vårdgivare i
primärvården.
Besök logopedi
Antalet besök hos auktoriserade logopeder har ökat med cirka 15 procent jämfört
med motsvarande period 2011. Besöksökningen beror i huvudsak på att nya
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logopedverksamheter auktoriserats under 2011 och fler verksamma logopeder per
auktorisation. Ökningen har främst skett för barn 0 till 17 år inom målgrupperna
dyslexiutredning samt språk- och talstörningar.
Tabellen nedan beskriver en sammanfattande bild över vårdkonsumtionen inom
primärvården.
Vårdkonsumtion och prognos 2012
Antal

Prognos
2012

Budget
2012

Bokslut
2011

Avvikelse
Prognos/Budget
%

Läkarbesök,
totalt
4 378 700
4 269 300
4 200 215
Läkarbesök,
exklusive ARV
4 178 700
4 044 700
3 970 605
Telefonkontaktläk
are exklusive ARV
769 100
769 100
738 703
Övriga besök
exklusive ARV
inklusive
sjukgymnaster
5 314 300
5 087 500
4 989 860
Läkarbesök
privata
specialister, ARV
200 000
224 600
229 610
Telefonkontakt
privata
specialister, ARV
60 000
71 500
72 382
Övriga besök, ARV
inklusive
sjukgymnaster
1 200 000
1 200 000
1 158 180
Riksavtal, besök
90 550
90 550
88 108
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

Avvikelse
Prognos/Bokslut
%

2,6%

4,2%

3,3%

5,2%

0,0%

4,1%

4,5%

6,5%

-11,0%

-12,9%

-16,1%

-17,1%

0,0%
0,0%

3,6%
2,8%

Ekonomi
Primärvård,
avvikelseposter i mkr
Husläkarverksamhet
Hemsjukvård
Närakuter
Psykosociala insatser
MVC
BVC
BUMM
Privata specialister
Privata sjukgymnaster
Primärvårdsrehabilitering
Utomlänsvård
Läkarinsatser SÄBO
Logopeder
Asylsjukvård
Övrigt
Summa

Bokfört Nettoavvikelse Prognostiserat
resultat
mot PERB*
resultat 2012
1208
-135
-89,8
-38,1
-25
-25,6
-26,6
0
1,2
-2,5
-30
-16,4
-19,1
-13
2,7
2,8
-17
2,2
1,4
0
3,8
3,8
25
17,2
23,7
0
12,3
25,8
0
20,5
31,3
-5
-15,0
-16,4
0
4,4
4,4
0
-6,9
-4,7
0
-7,9
-7,9
0
39,7
44,7
-200
-65
30
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*Periodiserad budget

Periodens ackumulerade resultat till och med augusti 2012 visar på +30 miljoner
kronor. Mot periodiserad budget redovisas ett underskott på 65 miljoner kronor.
Helårsprognosen visar på ett underskott med 200 miljoner kronor. De största
avvikelseposterna är beslutad högre ersättning till husläkare4, mödrahälsovård och
barnahälsovård, sammantaget ett underskott på 180 miljoner kronor. Dessa höjda
ersättningar fanns inte med i budget för 2012. Vidare bidrar besöksökningen, inom
husläkarverksamheten, till ytterligare beräknade underskott för såväl
husläkarverksamhet, hemsjukvård som psykosociala insatser.
Privata specialister i allmänmedicin beräknas ge ett överskott som väger upp en del
av underskottet.
Avvikelseposter mot
PERB* Primärvård

Nettoavvikelse
Mkr

Husläkarverksamhet
Hemsjukvård
Psykosocial verksamhet
Privata spec läkare
Spec sjukgymnastik
PV-rehab
MVC
BVC
Riksavtal
Logopeder
Övrigt
Summa primärvård

-89,8
-26,6
-19,1
17,2
12,3
20,5
2,7
2,2
-15,0
-6,9
37,5
-65

*Periodiserad budget

4

Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars 2012.
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Avvikelseposter mot
årsbudget
Primärvård
Husläkarverksamhet
Hemsjukvård
Psykosocial verksamhet
Privata spec läkare
spec sjukgymnastik
PV-rehab
MVC
BVC
Riksavtal
Logopeder
Övrigt
Summa primärvård
Primärvård
Husläkare
Hemsjukvård
Närakuter
Psykosociala insatser
MVC
BVC
BUMM
ARV-läkare
ARV sjukgymnaster
Primärvårdsrehabilitering
Riksavtal
Läkarinsatser SÄBO
Logopeder
Asyl
Övrigt
Summa

Nettoavvikelse
Mkr
-135,0
-25,0
-30,0
25,0
0,0
0,0
-13,0
-17,0
-5,0
0,0
0,0
-200
Bokfört Prognostiserat
resultat resultat 2012
aug.2012
-38,1
-135,0
-25,6
-25,0
1,2
0,0
-16,4
-30,0
2,8
-13,0
1,4
-17,0
3,8
0,0
23,7
25,0
25,8
0,0
31,3
0,0
-16,4
-5,0
4,4
0,0
-4,7
0,0
-7,9
0,0
44,7
0,0
30,0
-200,0

Husläkarverksamhet
Utfallet till och med augusti visar ett underskott på 38,1 miljoner kronor.
Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög vilket beror på flera olika faktorer.
Läkarbesöken ökar mer än vad som förväntades i budgeten. I budgeten förutsattes
en ökning med 3,6 procent. Den faktiska ökningen till och med augusti 2012 är 5,2
procent. En förklaring till detta är att antalet besök per listad patient ökar. Nya
mottagningar påverkar också besöksutvecklingen. Även om en ny mottagning tar en
del besök från andra mottagningar så märks ofta en besöksökning totalt sett i
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området där den nya etablerar sig. De privata specialisterna inom allmänmedicin
blir allt färre. Det är rimligt att anta att många som tidigare vände sig till dessa
numera går till en husläkarmottagning.
Andelen besök med frikort har ökat med 3 procent vilket motsvarar en
kostnadsökning på cirka 10 miljoner kronor jämfört med samma period 2011. Till en
del kan det förklaras av att antalet besök per listad ökar. En annan orsak är att
patientavgifterna höjdes från januari 2012, medan högkostnadsskyddet höjdes från
och med juli. Höjd avgift med oförändrat högkostnadsskydd gjorde att patienterna
snabbare kom upp i frikortsnivån. Efter höjningen förväntas en något lägre
kostnadsökningstakt.
Höjda ersättningsnivåer har kostnadsberäknats till 120 miljoner kronor. Till det
kommer kostnad för volymökning över budget motsvarande 40 miljoner kronor.
Kostnaderna för bonusersättningar beräknas bli lägre än budgeterat vilket beror på
att beräkningsmodellen har ändrats och att det nu är svårare att nå upp till full
bonus. Kostnaden för bonus beräknas bli 24 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Basal hemsjukvård med kvälls- och nattpatrull
Utfallet till och med augusti 2012 visar ett underskott på 25,6 miljoner kronor.
Nettoavvikelsen mot den periodiserade budgeten är ett underskott på 26,6 miljoner
kronor. Antalet besök inom basal hemsjukvård ökar mer än budgeterat. Däremot
ökar inte antalet inskrivna. Det görs fler besök per inskriven än tidigare. Prognosen
är ett underskott på 25 miljoner kronor, varav höjda ersättningsnivåer har
beräknats till 15 miljoner kronor.
Psykosocial verksamhet
Utfallet till och med augusti 2012 visar ett underskott på 16,4 miljoner kronor.
Nettoavvikelsen mot den periodiserade budgeten är ett underskott på 19,1 miljoner
kronor. Besöken ökar betydligt mer än budgeterat. Tillgängligheten till första linjens
psykiatri blir allt bättre och befolkningen blir mer medveten om att man kan vända
sig till husläkarmottagningarna med denna typ av problematik. Prognosen är ett
underskott på 30 miljoner kronor, varav höjda ersättningsnivåer har
kostnadsberäknats till 15 miljoner kronor. I utfallet ingår stimulansersättning för
avslutad KBT-behandling med 5,9 miljoner kronor. Kostnaden täcks av
rehabiliteringsgarantins statliga medel.
MVC
Utfallet till och med augusti 2012 visar på ett överskott på 2,8 miljoner kronor till
och med augusti. Kostnaderna för laboratorietjänster är högre i år jämfört med
föregående år i och med att screeningen av cervixcancer nu bokförs som medicinsk
service. Tidigare ingick kostnaden för detta i besöksersättningen. En ny
ersättningsmodell började gälla för MVC den 1 april 2012. Merkostnaden per helår
beräknas till 13 miljoner kronor. Således prognostiseras ett underskott med 13
miljoner kronor.
BVC
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Utfallet till och med augusti 2012 för BVC visar ett överskott på 1,4 miljoner kronor.
Ett nytt ersättningssystem har införts från och med april med större andel rörlig
ersättning, från 5 procent till 17 procent. Tidigare har enbart hembesök och
tolkbesök ersatts medan nu ersätts även besök för barn över 16 månader, besök på
annan plats och EPDS utredningar. Ersättningsnivåerna har höjts för tolkbesök
både för sjuksköterskor och för läkare. Merkostnaden på helår beräknas till 17
miljoner kronor. Således prognostiseras ett underskott med 17 miljoner kronor.
BUMM
Utfallet till och med augusti 2012 visar ett överskott på 3,8 miljoner kronor. Ett nytt
ersättningssystem infördes den 1 maj 2011 med större andel rörlig ersättning.
Besöken har ökat med 11 procent jämfört motsvarande period föregående år.
Helårsprognosen beräknas vara i nivå med budget.

Privata specialister
Utfallet till och med augusti 2012 för privata specialistläkare visar ett överskott på
23,7 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett överskott på 19,1
miljoner kronor. Kostnaderna för privata specialister i allmänmedicin fortsätter att
minska. Hänsyn till detta har tagits i budgeten. Men utvecklingen ser ut att gå
snabbare än budgeterat. Medianåldern för de nu verksamma specialisterna är 65 år.
För närvarande finns det 107 privata specialister i allmänmedicin. I mars 2011 var
antalet 115. En majoritet av läkarna har haft färre besök under 2012 jämfört med
samma period 2011. Prognosen beräknas till ett överskott med 25 miljoner kronor.
Specialiserad sjukgymnastik, avser sjukgymnaster på nationella taxan
och nya vårdvalet sjukgymnastik
Resultatet till och med augusti 2012 visar ett överskott på 26 miljoner kronor vilket
är 12,3 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Överskottet beror på att ett
minskat antal sjukgymnaster är verksamma enligt lagen om ersättning för
sjukgymnastik (LOS). Det nya vårdvalet startade första maj och kostnaderna
beräknas öka successivt under hösten. Helårsprognosen beräknas vara i nivå med
budget.
Primärvårdsrehabilitering, inkl det nya vårdvalet, stroke, kiropraktik,
övrig öppenvårdsrehabilitering
Resultatet för primärvårdsrehabilitering inklusive övrig rehabilitering visar ett
överskott på 31 miljoner kronor. Överskottet beror på att vårdvalet för
primärvårdsrehabilitering startar först i oktober och inte under våren som var
planerat. Helårsprognosen beräknas vara i nivå med budget.
Riksavtalet
Utfallet till och med augusti för riksavtalet visar ett underskott på 16,4 miljoner
kronor. Nettoavvikelsen mot den periodiserade budgeten är ett underskott på 15
miljoner kronor. Kostnaderna varierar mycket över året. Prognosen är ett
underskott på 5 miljoner kronor.
Läkarinsatser i SÄBO
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Utfallet till och med augusti visar ett överskott på 4,4 miljoner kronor.
Ersättningsmodellen har ändrats. Nu ersätts akuta oplanerade besök för att boende
inte ska skickas till sjukhus med ambulans i onödan. Ingen ersättning utgår för
vanliga besök, däremot utgår viten om vårdgivarna inte genomför hälso- o
läkemedelsgenomgångar. Prognosen beräknas vara i nivå med budget.
Logopedi
Logopediverksamheten visar ett underskott på 4,7 miljoner kronor till och med
augusti vilket är 6,9 miljoner kronor sämre än periodiserad budget. Underskottet
beror en ökning av antalet logopeder som godkänts inom vårdvalsområdet.
Helårsprognosen beräknas vara i nivå med budget.
Övrigt
Stockholms läns landsting ansvarar för patienter beroende av syrgas som vårdas i
hemmet. Kostnaderna för detta är svåra att budgetera eftersom antalet patienter
varierar över året och en enskild patient kan föra med sig höga kostnader.
Kostnaden för en patient är i genomsnitt drygt 0,8 miljoner kronor per år. Antalet
andningspatienter har ökat under senare år och trenden ser ut att fortsätta. Under
hösten kommer det att komma till nya patienter. Prognosen är ett underskott på
10 miljoner kronor.
Utfallet för HPV-vaccin visar ett överskott på cirka 25 miljoner kronor. HPVvaccinationerna för flickor födda 1993 till 98 startade den 1 februari 2012 och
infördes i skolorna för årskurs 5 och 6 den 1 mars 2012. Färre vaccinationer bedöms
ha genomförts under sommaren 2012. Prognosen för helåret 2012 beräknas till ett
överskott på 10 miljoner kronor.
Kostnaderna för medicinsk fotsjukvård fortsätter att öka. Hänsyn till detta har tagits
i budgeten. Utvecklingen beror på att antalet mottagningar har blivit fler. I augusti
2012 var det nio fler mottagningar än för ett år sedan. Under hösten 2012 förväntas
dock endast ett fåtal nya mottagningar starta. Prognosen är i nivå med budget.
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6.5 Psykiatri
Psykiatrins andel av budgeten är cirka 11 procent.
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +24 miljoner kronor,
jämfört med +67 miljoner kronor 2011.
♦ För år 2012 prognostiseras ett resultat i nivå med budget (+27 miljoner
kronor 2011).
♦ Vårdtillfällen inom psykiatrin ökar med 1,5 procent jämfört med
motsvarande period 2011. Prognosen är 0,8 procent högre än budget.
♦ Läkarbesöken inom psykiatrin ökar med 3,2 procent jämfört med
motsvarande period 2011. Prognosen är 4,7 procent högre än budget.
Vårdkonsumtion
Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom psykiatrins
verksamhetsområden under perioden januari till och med augusti 2012 jämfört med
samma period 2011 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2012 och
bokslut 2011.
Vårdkonsumtion periodens utfall och prognos
Antal

Utfall
aug. 2012

Utfall
aug. 2011

Förändring
2012/2011

Prognos
2012

Budget
2012

Prognos
/Budget
2012

Bokslut
2011

Psykiatri
Läkarbesök,
totalt
268 084
259 712
Läkarbesök
exklusive ARV
216 780
205 009
Antal läkarbesök
privata
specialister,
ARV
51 304
54 703
Antal övriga
besök
771 701
780 298
Antal
vårdtillfällen,
sluten vård
21 830
21 504
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

3,2%

424 300

405 400

4,7%

391 264

5,7%

341 500

316 200

8,0%

302 715

-6,2%

82 800

89 200

-7,2%

88 549

-1,1%

1 190 200

1 270 000

-6,3%

1 158 691

1,5%

32 750

32 500

0,8%

30 617

Totalt
Antalet läkarbesök inklusive privata specialister (ARV) inom psykiatrin har ökat
med 3,2 procent jämfört med motsvarande period 2011. Om privata specialister
exkluderas ökar besöken med cirka 5,7 procent jämfört med motsvarande period
2011. Prognosen bedöms vara 8 procent högre än budget.
Antalet vårdtillfällen ökar med cirka 1,5 procent jämfört med motsvarande period
2011. Prognosen bedöms vara 0,8 procent högre än budget.
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Allmänpsykiatri, Basåtagande
Antalet läkarbesök inom psykiatrin har ökat med 1,5 procent jämfört med
motsvarande period 2011 medan antalet övriga besök inklusive telefonkontakter
minskat med 2 procent. Antalet vårdtillfällen har ökat 0,5 procent jämfört med
motsvarande period 2011. Prognosen bedöms vara 1,3 procent högre än budget.
Beroendevård
Inom beroendevården har läkarbesöken inklusive telefonkontakter ökat med 3
procent medan antalet övriga besök inklusive telefonkontakter har minskat med 2
procent i jämförelse med motsvarande period 2011.
BUP
Inom barn och ungdomspsykiatrin har läkarbesöken inklusive telefonkontakter ökat
med cirka 18 procent jämfört med motsvarande period 2011. Antalet övriga besök
inklusive telefonkontakter har ökat med cirka 3 procent i jämförelse med 2011.
Privata specialister
Antalet läkarbesök hos privata specialister har minskat med 5 procent jämfört med
motsvarande period 2011. Prognosen bedöms vara cirka 6 procent lägre än budget.
Vårdkonsumtion och prognos 2012
Antal

Prognos
2012

Budget
2012

Läkarbesök,
totalt
424 300
405 400
Vårdtillfällen,
sluten vård
32 750
32 500
Vårddagar, sluten
vård
279 600
312 600
Individer sluten
vård
13 300
14 000
Medelvårdtid,
dagar
9,7
10,0
Läkarbesök
exklusive privata
specialister, ARV
341 500
316 200
Telefonkontakter
läkare exklusive
ARV
89 900
92 300
Övriga besök
exklusive ARV
1 190 200
1 270 000
Telefonkontakter
övriga besök
282 300
250 000
Läkarbesök
privata
specialister, ARV
82 800
89 200
Telefonkontakter
privata
specialister, ARV
10 200
8 800
Riksavtal , besök
4 200
4 300
ARV= arvodering enligt nationella taxan

Bokslut
2011

Avvikelse
Prognos/Budget
%

Avvikelse
Prognos/Bokslut
%

411 686

4,7%

3,06%

32 274

0,8%

1,5%

295 570

-10,6%

-5,4%

13 566

-5,0%

-2,0%

9,2

-3,0%

5,4%

323 428

8,0%

5,6%

94 535

-2,6%

-4,9%

1 214 019

-6,3%

-2,0%

286 945

12,9%

-1,6%

88 258

-7,2%

-6,2%

8 744
4 348

15,9%
-2,3%

16,7%
-3,4%
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Ekonomi
Psykiatri, avvikelseposter
i mkr
Allmänpsykiatri
BUP
Beroendevård
Rättspsykiatri
Ätstörningsvård
Utomlänsvård
Privata specialister
Asylsjukvård
Övrigt
Summa

Bokfört Nettoavvikelse Prognostiserat
resultat
mot PERB*
resultat 2012
aug. 2012
-8,0
-15,3
-27,3
5,1
-0,9
13,3
12,9
-24,9
13,6
20,8
12,0
20,8
-6,3
-8,0
-6,7
-4,3
-1,9
0,0
4,4
8,0
7,0
-6,3
-6,3
0,0
-0,3
0,5
-11,9
-34
24
0

Verksamheten för psykiatri visar ett överskott på 24 miljoner kronor till och med
augusti 2012. Resultatet är 34 miljoner kronor sämre än den periodiserade
budgeten till och med augusti 2012. Prognosen är i nivå med budget.
Det är framför allt tre områden som avviker mot periodiserad budget.
Allmänpsykiatri med ett underskott på 15,3 miljoner kronor, beroendevård med ett
underskott på 24,9 miljoner kronor samt rättspsykiatri med ett överskott på 20,8
miljoner kronor.
Kostnadsökningstakten har mattats av något jämfört med 2011 och uppgår till 4,7
procent. Helårsprognosen förutsätter en kostnadsökningstakt med 3,9 procent.
Avvikelseposter
mot PERB*
Psykiatri
Allmänpsykiatri
Barn- o
ungdomspsykiatri
Beroendevård
Rättspsykiatri
Ätstörningsvård
Övrigt
Summa psykiatri
* Periodiserad budget

Nettoavvikelse
Mkr
-15,3
-0,9
-24,9
20,8
-8,0
-5,7
-34
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Psykiatri
avvikelseposter
mot årsbudget
Allmänpsykiatri
Barn- o
ungdomspsykiatri
Beroendevård
Rättspsykiatri
Ätstörningsvård
Övrigt
Summa psykiatri

Nettoavvikelse
Mkr

Psykiatri
Allmänpsykiatri
BUP
Beroendevård
Rättspsykiatri
Ätstörningsvård
Riksavtalet
Privatpraktiker enligt ARV
Asylsjukvård
Övrigt
Summa

-27,3
13,3
13,6
12,0
-6,7
-4,9
0
Bokfört resultat
aug. 2012

Prognostiserat
resultat 2012

-8,0
5,1
12,9
20,8
-6,3
-1,9
8,0
-6,3
-0,5
24

-27,3
13,3
13,6
12,0
-6,7
0,0
7,0
0,0
-11,9
0

Allmänpsykiatri
Utfallet till och med augusti 2012 är ett underskott på 8 miljoner kronor. Prognosen
beräknas till ett underskott på 27,3 miljoner kronor.
Underskottet beror i huvudsak på att klinikerna utfört fler neuropsykiatriska
utredningar än vad som avtalats. Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har
ökat och under 2012 skrevs tilläggsavtal med kliniker i syfte att öka antalet utförda
utredningar. Det beror delvis på att dessa vanligtvis inte är aktuella förrän patienten
fått sin diagnos. Har inte vårdgivarna resurser att utföra utredningarna i egen regi
finns möjlighet att remittera patienterna till upphandlade vårdgivare med uppdrag
att utföra neuropsykiatriska utredningar.
Tilläggsavtal har tecknats för att möta behovet av vård för patienter med
komplicerade tillstånd av depression och ångest. Avtalet motsvarar 3 000 besök till
en kostnad av 3 miljoner kronor.
I prognosen har antagandet gjorts att alla verksamheter uppnår avtalad bonus,
målrelaterad ersättning samt att de medel som avser slutenvårdsprojektet används
fullt ut.
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Utfallet till och med augusti 2012 är ett överskott på 5,1 miljoner kronor och jämfört
med periodiserad budget ett underskott om 0,9 miljoner kronor. Årsprognosen
beräknas till ett överskott om 13,3 miljoner kronor, då produktionen inte förväntas
uppnå de beställda volymerna.
Inom BUP finns i avtal reglerat att beställaren ersätter vårdgivaren
för tilläggsvolymer av neuropsykiatriska utredningar. De slutgiltiga ekonomiska
effekterna ses först i slutet av året då de beställda utredningarna är utförda.
Prognosen i delårsbokslutet pekar dock på en viss dämpning av antalet utförda
utredningar.
Beroendevård
Utfallet till och med augusti är ett överskott på 12,9 miljoner kronor. Prognosen
beräknas till ett överskott på 13,6 miljoner kronor.
Rättspsykiatri
Utfallet till och med augusti är ett överskott på 20,8 miljoner kronor. Kostnaderna
beräknas öka under senare delen av åren bland annat beroende på att fyra
avdelningar flyttar till nya lokaler vid Huddinge sjukhus, Helix, vilket ger ökade
hyreskostnader under sista kvartalet.
Prognosen beräknas till ett överskott på 12 miljoner kronor till följd av att den
externt köpta vården hos andra landsting och hos HVB- hem har minskat samt att
ett intensivare arbete bedrivits för att föra över eller dela kostnadsansvaret med
kommunerna.
Ätstörningsvård
Utfallet till och med augusti 2012 är ett underskott på 6,3 miljoner kronor.
Prognosen beräknas till ett underskott på 6,7 miljoner kronor.
Behoven har ökat och tillgängligheten är prioriterad för denna målgrupp och
vårdgarantin träder därmed in.
Privata specialister
Utfallet till och med augusti 2012 är ett överskott på 8,0 miljoner kronor. Prognosen
beräknas till ett överskott på 7 miljoner kronor till följd av färre besök än planerat.
Övrigt
Övriga verksamheter omfattar riksavtal, ST- läkare, psykoterapi samt
sexualmedicin. De redovisar ett underskott på 2,3 miljoner kronor och. Prognosen
beräknas till ett underskott på 11,8 miljoner kronor.
Underskottet beror dels på dyrare placeringar via riksavtalet samt att målsättningen
för att stimulera till fler ST- läkare har fallit väl ut.
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6.6 Geriatrik
Geriatrikens andel av budgeten är cirka 5 procent.
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -9 miljoner kronor
(jämfört med +7 miljoner kronor år 2011).
♦ För 2012 prognostiseras ett resultat i nivå med budget,( -7 miljoner kronor år
2011.)
♦ Antalet vårdtillfällen inom geriatriken ökar med 9 procent jämfört med
motsvarande period 2011. Prognosen är en procent högre än budget.
♦ Medelvårdtiden är oförändrad jämfört med motsvarande period 2011.
Antalet individer inom geriatriken har ökat med cirka 8 procent.
Vårdkonsumtion
Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom vården för äldre under
perioden januari till och med augusti 2012 jämfört med samma period 2011 samt
avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2012 och bokslut 2011
Vårdkonsumtion periodens utfall och prognos
Antal

Förändring
2012/2011

Prognos
2012

Budget
2012

Prognos
/Budget
2012

Utfall
aug. 2012

Utfall
aug. 2011

Bokslut
2011

9 065

8 687

4,4%

14 000

14 000

0,0%

14 252

19 525

14 645

33,3%

26 000

26 000

0,0%

31 378

20 283

18 557

9,3%

31 300

31 000

1,0%

28 389

Geriatrik
Läkarbesök,
totalt
Antal övriga
besök
Antal
vårdtillfällen,
sluten vård

Totalt
Totalt har antalet läkarbesök inom geriatriken ökat med 4,4 procent jämfört med
motsvarande period 2011. Det totala antalet vårdtillfällen inom geriatrisk vård har
ökat med cirka 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet
vårddagar har ökat med 8 procent samtidigt som antalet individer som vårdats i
slutenvården är 8 procent fler jämfört med motsvarande period 2011.
Medelvårdtiden är 11,5 dagar.
Basgeriatriska slutenvården
Antalet slutenvårdstillfällen inom den basgeriatriska vården har ökat med 11
procent jämfört med motsvarande period 2011. Omkring hälften av ökningen kan
förklaras med tre nya vårdavdelningar som öppnats successivt under hösten 2011
och som på helåret prognostiseras ge 2 300 vårdtillfällen. Övriga orsaker till
ökningen kan förklaras av aktiviteter som vidtagits för att öka tillgängligheten till
geriatriken under sommaren 2012.
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Basgeriatrikens öppenvård
Antalet öppenvårdsbesök inom basgeriatriken har ökat med 4 procent jämfört med
motsvarande period 2011 år efter justering för registreringstekniska orsaker.
Prognosen för 2012 bedöms vara i nivå med budget.
Tabellen nedan redovisar en sammanfattande bild över vårdkonsumtionen inom
geriatriken.
Vårdkonsumtion och prognos 2012
Antal

Prognos
2012

Budget
2012

Bokslut
2011

Avvikelse
Prognos/Budget
%

Avvikelse
Prognos/Bokslut
%

Geriatrik
Vårdtillfällen
sluten vård
31 300
31 000
Vårddagar sluten
vård
363 000
360 000
Individer sluten
vård
24 400
24 200
Medelvårdtid
dagar
11,60
11,00
Antal läkarbesök
exklusive privata
specialister ARV
14 000
14 000
Telefonkontakter
läkare exklusive
ARV
6 000
6 000
Övriga besök
exklusive ARV
26 000
26 000
Telefonkontakter
övriga besök
2 000
2 000
ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

28 930

1,0%

8,2%

326 607

0,8%

11,1%

19 795

0,8%

23,3%

11,3

5,5%

2,7%

14 654

0,0

-4,5

7 460

0,0%

-19,6%

23 371

0,0%

11,2%

2 478

0,0%

-19,3%

Ekonomi
Geriatrik, avvikelseposter
Mkr
Basgeriatrik
Specialiserad palliativ vård
ASIH
ST-läkare
Övrigt
Summa

*Periodiserad budget

Bokfört Nettoavvikelse Prognostiserat
resultat
mot PERB* resultat 2012
aug. 2012
-19,8
-8
-19,8
3,5
3,5
2
7,9
7,9
6
0,9
0,9
0
-1,5
-1,5
0
-9
-9
0

Utfallet för geriatrik till och med april uppvisar ett underskott med 9 miljoner
kronor, vilket också är ett överskott mot den periodiserade budgeten med 9 miljoner
kronor. Helårsprognosen pekar på ett resultat i nivå med budget.
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Geriatrik
Geriatrik
Specialiserad Palliativ
vård
ASIH
ST läkare
Övrigt
Summa

Bokfört
resultat
aug. 2012
-19,8
3,5

Prognostiserat resultat
2012

7,9
0,9
-1,5
-9,0

6,0
0,0
0,0
0,0

-8,0
2,0

Underskottet inom basgeriatriken balanseras av överskott inom bland annat ASiH
och Specialiserad Palliativ vård. I prognosen för basgeriatrik ingår ett antagande om
en viss underproduktion som ger lägre kostnader för rörlig ersättning än
budgeterat.
Basgeriatrisk vård
Utfallet till och med augusti 2012 är ett underskott på 19,8 miljoner kronor. Orsaker
till detta är bland annat ofinansierat tilläggsuppdrag vid Nackageriatriken med cirka
11 miljoner kronor, temporär utökning av antalet vårdplatser under sommaren
beräknat till en kostnad på cirka 10 miljoner kronor. Kostnaderna med anledning av
borttagandet av det geriatriska områdesansvaret beräknas ha blivit låga eftersom
ersättningen endast avsåg rörlig ersättning. För 2012 beräknas ett underskott med 8
miljoner kronor.
Specialiserad palliativ vård
Utfallet till och med augusti 2012 är ett överskott om 3,5 miljoner kronor. För 2012
väntas ett överskott på 2 miljoner kronor. Medelvårdtiden har ökat med 2 dagar
från 18 till 20 dagar.
ASiH
Utfallet till och med augusti 2012 är ett överskott på 7,9 miljoner kronor. För 2012
beräknas ett överskott på 6 miljoner kronor.
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Övrig sjukvård
Övrig sjukvårds andel av budgeten är cirka 9 procent.
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +128 miljoner kronor,
jämfört med +220 miljoner kronor 2011.
♦ För 2012 prognostiseras ett överskott på 83 miljoner kronor, jämfört med
+191 miljoner kronor 2011.
Hjälpmedelscentralsverksamhet
Uppföljning genomförs kring förskrivning av hjälpmedel enligt Kloka
Hjälpmedelslistan. Till och med augusti 2012 är förskrivningen av hjälpmedel från
förstahandsvalet cirka 90 procent för dyrare hjälpmedel, och 92 procent
bashjälpmedel. Det är cirka 2 procents försämring för såväl hyrhjälpmedel som för
bashjälpmedel jämfört med motsvarande period 2011.
Telefontillgängligheten mäts i andel förskrivare som kommit fram per telefon och
fått rådgivning av efterfrågad kompetens under samma dag. Tillgängligheten
uppfyller de krav som ställs i avtalen om en tillgänglighet på 80 procent.
Förskrivningar av hyrhjälpmedel, inklusive synhjälpmedel, har till och med augusti
2012 ökat med cirka 6 procent jämfört med motsvarande period 2011.
Bashjälpmedel har under samma period 2012 ökat med cirka 4 procent.
Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningsartiklar
Tillgängligheten till konsultationer har ökat och ledtiderna för
inkontinenshjälpmedel, förband och näring har förbättrats. Mätning av
telefontillgängligheten under perioden augusti 2011 till augusti 2012 visade en
tillgänglighet på cirka 74 procent, vilket är under avtalets krav på 95 procent.
Tolkverksamhet för döva, dövblinda och hörselskadade personer
Antalet redovisade utförda tolkuppdrag till och med augusti är 1,3 procent färre än
under motsvarande period 2011. Andelen beställda tolkuppdrag som inte kunnat
genomföras uppgår till 5,6 procent jämfört med 3,3 procent motsvarande period
2011. Tolkcentralens redovisade försämring kan delvis förklaras med att tolkbolagen
inte fullt ut har anpassat sina resurser till en ökad efterfrågan av beställningar av
tolkuppdrag med kort varsel.
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Ekonomi
Övrig sjukvård,
avvikelseposter i mkr
Finansiella intäkter
Specialiserad rehabilitering
Ryggcentrum
Vårdgarantier
Ambulanssjukvård
Hjälpmedel
Språktolk
Habilitering
Beställarens egen verksamhet
Asylsjukvård
Övrigt
Summa
*Periodiserad budget

Bokfört Nettoavvikelse Prognostiserat
resultat
mot PERB*
resultat 2012
aug. 2012
57,4
57,4
75
14,6
12,6
22
7,7
6,1
5
2,8
5
2,8
-2,1
-1,2
-7
-37,9
-19,0
-50
9,2
9,2
0
-1,4
15,8
0
15,0
15,0
8
-2,8
-2,8
0
29,4
28,2
25
128
88
83

Det ackumulerade resultatet till och med augusti för övrig sjukvård inklusive
förvaltningens egen verksamhet visar ett överskott på 128 miljoner kronor , vilket är
ett överskott mot periodiserad budget med 40 miljoner kronor. Överskottet kan
översiktligt delas upp enligt nedan:
•
•
•
•
•
•

finansiella intäkter med +57 miljoner kronor
specialiserad rehabilitering med +15 miljoner kronor
ryggcentrum med +8 miljoner kronor
språktolk med +9 miljoner kronor
habilitering med +16 miljoner kronor
hjälpmedel med -19 miljoner kronor

Överskottet för specialiserad rehabilitering har två orsaker. För det första har ett
planerat projekt med högre ersättning för behandling av neurologiskt skadade inte
lagts ned, inget intresse från vårdgivarna. För det andra att Humlegården varit
nedlagd under två månader 2012. Prognosen är ett överskott på 22 miljoner kronor.
Ryggcentrums överskott förklaras av att vårdvolymer inte kommit upp till
upphandlade nivåer. Prognosen är ett överskott på 5 miljoner kronor.
På grund av bland annat nya verksamhetsområden där vårdval införts
prognostiseras ett överskott på 5 miljoner kronor för vårdgarantier.
Ambulanssjukvården uppvisar ett underskott på cirka 2 miljoner kronor till och
med augusti 2012. Prognosen är ett underskott på 7 miljoner kronor. Orsaken är att
kostnaderna för sjukresor nu bedöms vara i nivå med budget.
Överskottet för habilitering beror huvudsakligen på att efterfrågan på habilitering
sjunker under sommaren. Prognosen är i nivå med budget.
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Avvikelsen för hjälpmedel beror på högre volymer för både hyrhjälpmedel och
bashjälpmedel. Förskrivningarna har ökat med 4 till 6 procent jämfört med samma
period 2011. Underskottet prognostiseras till 30 miljoner kronor för 2012 för dessa
hjälpmedel.
Den sammantagna prognosen för hela hjälpmedelsområdet uppgår till ett
underskott på 50 miljoner kronor.
För övrig sjukvård sammantaget beräknas ett överskott på 83 miljoner kronor i
helårsprognosen. Överskottet fördelas enligt nedan:
•
•
•
•
•

finansiella intäkter med +75 miljoner kronor
specialiserad rehabilitering med +22 miljoner kronor
ryggcentrum med +5 miljoner kronor
hjälpmedel med -50 miljoner kronor
övrigt med +23 miljoner kronor
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6.7 Tandvård
Tandvårdens andel av budgeten är cirka 2 procent.
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +1 miljoner kronor,
jämfört med +11 miljoner kronor 2011
♦ för 2012 prognostiseras ett resultat i nivå med budget, jämfört med
+1 miljon kronor 2011
Vårdkonsumtion
Tabellen nedan redovisar vårdkonsumtionen inom tandvårdens
verksamhetsområde under perioden januari till och med augusti 2012 jämfört med
motsvarande period 2011 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion och
helårsprognos 2012.
Vårdkonsumtion och prognos 2012
Andel/
antal

Utfall
aug.2012

Utfall
aug.2011

Förändring
2012/2011

Budget
2012

Avvikelse
Budget/Prognos
%

Prognos
2012

Tandvård
Andel barn
och ungdomar
*
*
0
som besöker
tandvården
Kötider inom
specialisttandv
2
2
ården barn
och ungdom
Andel
kariesfria 3*
*
*
åringar
Andel
kariesfria 3åringar i
*
*
*
utsatta
områden
Andelen 19åringar med
*
*
*
karierade
sidoytor
Antal nya
remisser inom
6 405
6 751
-5%
specialisttandv
ården
Antal starter
3 536
3 763
-6%
tandreglering
Antal erbjudna
munhälsobedö
12 075
12 696
-5%
mningar
Antal vuxna
som erhållit
19 092
18 598
3%
nödvändig
tandvård
Antalet vuxna
som erhållit
tandvård som
5 171
5 121
1%
ett led i en
sjukdomsbeha
ndling (LIS)
* Dessa uppgifter kan endast lämnas vid årsbokslutet

93

93

%
enhet

0%

2

2

mån

0%

96

96

%

0%

90

90

%

0%

65

65

%

0%

12 000

12 000

st

0%

5 500

5 500

st

0%

17 000

17 000

st

0%

22 500

22 500

st

0%

7 800

7 800

st

0%
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Begreppet nödvändig tandvård är tandvård till läkarvårdstaxa. Berättigade är
personer med omfattande och långvarigt omvårdnadsbehov samt LSS-klassade.
Omvårdnadsbehovet ska vara så omfattande att man bor på särskilt boende eller i
eget boende med hemtjänst dygnet runt.
Allmäntandvård
Samtliga barn 0 till19 år kan för allmäntandvård välja bland auktoriserade
vårdgivare. Barn 3 till 19 år kallas minst vartannat år till tandvården. På grund av
det, från och med 2010, införda listningssystemet för allmäntandvård kan andelen
barn som accepterar vårderbjudande för undersökning till tandvård förväntas öka.
Specialisttandvård, exklusive tandreglering
Antalet nya remisser inom specialisttandvården per den 31 augusti 2012 har
minskat med 5 procent medan den totala kostnaden har ökat med 16 procent
jämfört med samma period 2011. Väntetiderna till specialisttandvård överstiger inte
avtalets stipulerade maxgräns om två månader.
Tandreglering
Barn som erhåller tandregleringsvård på landstingets bekostnad kan välja bland
drygt 30 auktoriserade vårdgivare. Antalet påbörjade tandregleringsbehandlingar
per den 31 augusti 2012 har minskat med 6 procent jämfört med samma period
2011. Det minskade antalet påbörjade behandlingar förklaras med att antalet urval
för tandregleringsvård varit något färre jämfört med motsvarande period 2011.
Andelen utfärdade checkar ligger något efter årscykeln på grund av
inkörningsproblem för remittenter som för över remissinformation direkt från
journalsystemen. Helårsprognosen 2012 beräknas till 5 500 stater
tandregleringsbehandlingar vilket är samma nivå som budget.
Uppsökande verksamhet
Inom det reformerade tandvårdsstödet har landstinget ett ansvar att söka upp vissa
äldre och funktionshindrade för erbjudande om munhälsobedömning.
Antalet berättigade till uppsökande verksamhet är för närvarande 27 000.
Utfallet per den 31 augusti 2012 visar att 81 procent av samtliga berättigade har
nåtts av ett erbjudande. Vilken innebär en ökning med en procent jämfört med
samma period 2011. Av de erbjudna har 83 procent tackat ja till uppsökande
verksamhet. Det är samma andel som 2011.
Av de som har tackat ja har 67 procent fått sin munhälsobedömning utförd. Under
samma tid 2011 hade 71 procent av de som tackat ja fått sin munhälsobedömning
utförd. Det innebär att antalet genomförda munhälsobedömningar har minskat från
12 696 till 12 075 eller med fem procent jämfört med samma period 2011. Enligt
avtal ska munhälsobedömningen vara utförd inom tre månader efter det att
patienten tackat ja.
Nödvändig tandvård
Antalet behandlade inom nödvändig tandvård per den 31 augusti 2012 har ökat med
3 procent jämfört med samma period 2011. Kostnaden har ökat med 6 procent. I
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denna ökning ingår en generell prishöjning med två procent. De senaste årens
kraftiga kostnadsökning för nödvändig tandvård har planat ut. Fördjupad analys
pågår. Utfallet visar att den nödvändiga tandvården når de berättigade i hög
utsträckning.
Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling
Antalet behandlade för tandvård som ett led i sjukdomsbehandling har ökat med en
procent jämfört 2011. Helårsprognosen 2012 beräknas till 7 800 behandlingar vilket
är samma antal behandlingar som budget.
Ekonomi
Tandvård,
avvikelseposter Mkr
Tandvård för barn och
ungdomar
Tandvård för vuxna
Övrigt
Summa

Bokfört resultat Nettoavvikelse Prognostiserat
aug. 2012
mot PERB*
resultat 2012
0,1
1,7
6
-5,1
-9,8
-9
6,0
3
6,1
1
-2
0

*Periodiserad budget

Det ackumulerade resultat per augusti 2012 uppgår till + 1 miljon kronor vilket är 3
miljoner kronor bättre än periodiserad budget.
Inom barntandvården har tandreglering gett ett överskott med 5,5 miljoner kronor
på grund av att antal startade tandregleringar har minskat med sex procent jämfört
med samma period 2011 medan specialisttandvård barn har ett underskott på 3,8
miljoner kronor.
Inom det reformerade tandvårdsstödet har nödvändig tandvård gett ett underskott
på 9,8 miljoner kronor. Underskottet beror på att antalet patienter som fått
nödvändig tandvård har ökat med tre procent jämfört med samma period 2011. Den
typ av vård som ökar mest är undersökning och behandlingsåtgärder utförd av
tandhygienist. Detta indikerar att det är vårdbehov som upptäckts i samband med
den uppsökande verksamheten. Även antalet enklare lagningar utförda av
tandläkare har ökat. Dessa patienter återfinns främst inom särskilt boende.
Under 2012 har en utredning om organisation av specialistutbildningen för
tandläkare och behov utbildningsplatser genomförts. I avvaktan på denna har inga
nya utbildningsplatser tillsatts. Ett överskott prognostiseras för detta med 3
miljoner kronor. Utbildningen påbörjas under hösten 2012.
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6.8 Läkemedel
Läkemedels andel av budgeten är cirka 11 procent.
♦ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +114 miljoner kronor,
jämfört med +140 miljoner kronor per augusti 2011.
♦ För 2012 prognostiseras ett överskott med +125 miljoner kronor, +138
miljoner kronor för 2011.
Läkemedel,
avvikelseposter Mkr
Läkemedel

*Periodiserad budget

Bokfört Nettoavvikelse Prognostiserat
resultat
mot PERB*
resultat 2012
aug. 2012
114
32
125

Läkemedel uppvisar ett bokfört överskott på 114 miljoner kronor, vilket är 82
miljoner kronor bättre än periodens budget. Bokförda kostnader har ökat med 2,9
procent under de första åtta månaderna 2012 jämfört med motsvarande period
2011, vilket är 0,3 procentenheter högre än ökningstakten motsvarade period 2011.
Budgeten 2012 tillåter en kostnadsökningstakt på 4,9 procent jämfört med
helårsutfallet för 2011. För läkemedel prognostiseras ett överskott med 125 miljoner
kronor för 2012, vilket motsvarar en kostnadsökningstakt på 2,3 procent jämfört
med 2011.
En åtgärd som begränsar kostnadsökningstakten är den förändring i
högkostnadsskyddet för läkemedel som genomfördes den 1 januari 2012 och som
gradvis har fått genomslag. Effekterna kommer att fortsätta öka resterande
månader för att nå full effekt från den 1 januari 2013.
Ytterligare påverkande faktorer är det decentraliserade kostnadsansvaret för
läkemedel, fortsatt ökad följsamhet till Kloka Listan, en fortsatt effektiv marknad
med låga priser för generiska läkemedel och genomgångar av
läkemedelssortimentet som gjorts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV).
Kostnaderna för smittskyddsläkemedel har ökat med 45 procent jämfört med
samma period 2011. Detta bedöms bero på introduktion av ny behandling vid
Hepatit- C och mer effektiva behandlingsmetoder vid HIV. En fortsatt hög
kostnadsökningstakt inom detta område är att vänta.
Risker
Eftersom prognoser är behäftade med osäkerhet, finns såväl risker som möjligheter
i relation till lagd prognos.
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Flerårsavtalen med akutsjukhusen
För fyra procents produktion av vård över avtal ersätts akutsjukhusen med 40
procent av avtalat poängpris, vilket innebär en ekonomisk risk på cirka 165 miljoner
kronor mot lagd prognos.
Vårdval
Vårdval infördes inom somatisk specialistvård vid årsskiftet 2011/2012, gynekologi,
hud och öron- näsa- hals. Hösten 2011 startade vårdval ögon. Avseende närsjukvård
har vårdval också införts för specialiserad sjukgymnastik och
primärvårdsrehabilitering. Detta innebär en osäkerhetsfaktor för prognosen.
Husläkarverksamheten
Besöksutvecklingen hittills har överstigit budgeterade volymer. Besöksvolymerna
har stor betydelse för kostnadsutfallet. Om nuvarande trend fortsätter kommer
antalet besök, och därmed kostnaderna för dessa, att bli högre än vad som nu
prognostiseras.
Ändrade bonusregler kan innebära att kostnaderna kan komma att överstiger
föreliggande prognos.
Geriatrik
Risk för överskridande mot budget bedöms till följd av det förlängda tilläggsavtalet
med Nackageriatriken och till följd av obudgeterade extraplatser över sommaren.
Denna merkostnad kan täckas av överskott inom övriga avtal som inte når upp till
beställda volymer. Det är dock svårbedömt och en risk finns som bedöms uppgå till
10 miljoner kronor.
Läkemedel
Prognosen för läkemedel utgår från att kostnadsökningstakten kan sänkas från
nuvarande 2,9 procent till 2,3 procent. Effekterna av den höjda gränsen för
högkostnadsskyddet är svårbedömda. Möjligheter finns även att
kostnadsökningstakten sänks ytterligare under hösten 2012.
I en prognos över kostnadsutvecklingen för läkemedel 2012 till 2013 som
publicerats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms läns
läkemedelskommitté, bedöms receptläkemedelskostnaderna öka med 1,4 procent
under 2012. Flera patentutgångar av storsäljande läkemedel kommer under andra
halvåret 2012 att pressa kostnadsutvecklingen.
Verksamhetsförändringar
Primärvård
I augusti 2012 fanns det 201 husläkarmottagningar. Under 2012 har sju nya
mottagningar startat. Dessa är Väsby Läkargrupp husläkarmottagning, Vårbergs
vårdcentral, Galleriva husläkarmottagning (Norrmalm), CityAkutens
husläkarmottagning (Norrmalm), Beckomberga vårdcentral, Vårdcentralen Slussen
samt Mottagningen Sjöstaden Aktergatan. Samtidigt har Aleris Vårdcentral Danvik
stängt och Hjorthagens vårdcentral är numera en filial till Gärdets vårdcentral.
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Antalet avtal för medicinsk fotsjukvård var 142. Under 2012 har elva nya
mottagningar startat och tre mottagningar har upphört.
BVC Gärdet, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) mottagning startade under
februari 2012. BVC Munsö upphörde från och med 1 januari 2012. BVC
Engelbrektskliniken upphörde från och med 1 april 2012.
Övrig verksamhet
Regionalt cancercentrum/Onkologiskt centrum har förts över från Karolinska
Universitetssjukhuset till Hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den första
januari 2012.
Den första april 2012 övergick Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) till
Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvårdsnämnden har träffat avtal med
Stockholms läns sjukvårdsområde att driva verksamheten. Tre nya centra bildas;
Arbets- och miljömedicin, Epidemiologi och samhällsmedicin samt Hälsoekonomi,
Informatik och vårdforskning.
Åtgärder
Årsprognosen innebär ett överskott mot budget. Lagd prognos föranleder således
inga kostnadsbegränsande åtgärder.
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7 Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Uppföljning av särskilda satsningar inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Särskilda satsningar inom Hälso- och sjukvårdförvaltningen som ska genomföras
under budgetperioden 2012 till 2014 är:
♦ Införliva och implementera kompetensförsörjningsprocessen, jämlikhetsarbetet samt
det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del av verksamhetsplaneringen

♦ Utveckla ledning, arbetssätt och kommunikation hos såväl chefer som medarbetare
Under första halvåret 2012 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen påbörjat sitt
arbete med att ta fram en ny vision. Den nya visionen ska vara vägledande för
arbetet med att förverkliga och förvalta framtidens hälso- och sjukvård enligt de
målbilder som bland annat finns i Framtidsplan för hälso- och sjukvården. I sin
strävan att vara en effektiv organisation med tydlig intern ledning och styrning har
ytterligare justeringar skett av organisationen, bland annat har avdelningarna
Ekonomi och HR och Staben slagits ihop till en avdelning ”Verksamhetsstyrning och
stöd”. Arbetet med att identifiera och tydliggöra Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
huvudprocesser så som budgetprocessen, verksamhetsplaneringsprocessen,
processen för intern kontroll, avtalsprocessen, avtalsuppföljningsprocessen samt
ärendeprocessen pågår och processansvariga är utsedda.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har som mål att vara en konkurrenskraftig
arbetsgivare, som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
Uppföljning av kompetensförsörjningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla en tydlig
kompetensplaneringsprocess som en del av verksamhetsplanen och en
förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan har tagits fram för 2012 och
framåt. Introduktionsutbildning för nyanställda har genomförts under våren 2012
samt förbättring och komplettering av ”Introduktionsmaterialet för nyanställda”.
En planering och ”förnyad konkurrensutsättning” har gjorts vad gäller ett
chefskandidatprogram som startar under hösten 2012. En identifiering av
chefskandidater har genomförts där 16 medarbetare valts ut.
Vid utgången av 2011 uppgick Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bemanningsram
till 526 tjänster. Efter överföring av ytterligare tjänster från bland annat
Landstingsstyrelsens förvaltning har antalet tjänster utökats till 536. Därutöver har
ett antal rekryteringar gjorts till olika projekt. Totalt har 59 rekryteringar
genomförts under perioden januari till augusti 2012, varav cirka 24 är
återbesättningar.
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Uppföljning av samverkan genom medarbetarnas inflytande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i sitt utvecklings- och förändringsarbete
fortsatt att måna om medarbetarnas inflytande och delaktighet. Förutom de
kontinuerliga samverkansmötena med de fackliga organisationerna har ett flertal
workshops genomförts på flera avdelningar och enheter som varit föremål för någon
förändring. Det påbörjade visionsarbetet genomförs med stöd av ett antal
workshops där medarbetarnas delaktighet säkerställs.
Uppföljning av ett målinriktat och aktivt arbete för lika rättigheter och
möjligheter
Hälso- och sjukvårdsförvaltning arbetar aktivt med att uppfylla och genomföra de
mål och aktiviteter som beskrivs i Jämställdhets- och mångfaldsplanen. Information
och diskussion om hur exempelvis kränkande särbehandling ska förebyggas har
diskuterats på flertalet enheter. Ett antal chefer och handläggare inom förvaltningen
har deltagit i Stockholm läns landstings ”Certifierade jämställdhetsutbildning för
chefer respektive handläggare”.
Uppföljning av riktlinjer och förutsättningar för gott ledar- respektive
medarbetarskap
Flera aktiviteter har genomförts i syfte att stödja Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
chefer inom ledarskapet. En utbildning ”Styrning och ledning genom
kommunikation” samt en förnyad konkurrensutsättning vad gäller chefsstöd har
genomförts under våren 2012.
Arbetet med att förbättra löneöversynsprocessen så har fotsatt. Inför löneöversynen
2012 har bland annat en lönestrategisk diskussion förts med förvaltningens chefer.
Uppföljning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbetsmiljö- och
hälsoarbete
Åtgärder för en hälsosam och säker arbetsplats är ett prioriterat område inom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppföljning och framtagande av en
förvaltningsövergripande åtgärdsplan utifrån 2011 års medarbetarenkät har gjorts.
En utbildning i Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning har också genomförts
för att tillgodose kravet på säker och trygg arbetsplats.
Målet att minska det genomsnittliga antalet sjukdagar har följts upp och jämförts
med föregående års sjukfrånvaro för samma period.
Totalt
3,67
2,7

HSF den 1 januari till den 30 juni 2011
HSF den 1 januari till den 30 juni 2012
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Kvinnor
4,37
3,21

Män
1,77
1,29

7.1

Intern kontroll

I enlighet med Stockholms läns landstings policy och reglemente för intern kontroll
beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober 2011 om intern
kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2012. Den interna
kontrollplanen innehåller nio processområden, uppföljningsområden,
avgränsningar och metod. De nio processområdena är:
•
Budgetprocessen
•
Verksamhetsplanering
•
Ärendeprocessen
•
Avtalsprocessen
•
Ekonomisk redovisning
•
Leverantörsuppföljning, analys och utvärdering av hälso- och sjukvården
•
Intern styrning
•
Internt administrativt stöd och e-förvaltning
•
HR-processen
Syftet med intern kontroll är enligt beslut om den interna kontrollplanen 2011 att:
- skapa mervärde genom att identifiera och åtgärda risker
Intern kontroll 2012 har genomförts enligt fastställd plan. Nedan redovisas
genomförda uppföljningarna i korthet.
Budgetprocessen
‐ ekonomiska förutsättningarna och formulerade satsningar i budget 2012 är i
balans
Hälso- och sjukvårdsnämndens slutliga budget 2012 innehåller 32 särskilda
satsningar. Uppföljningen visar att utvecklingsarbete pågår inom samtliga 32
satsningar. Satsningarna redovisas särskilt under respektive verksamhetsområde.
Verksamhetsplanering
‐ fastställd tid- och handlingsplan finns för satsningar och övriga direktiv i
budget 2012
Uppföljningen visar att samtliga 32 satsningar återfinns i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan, 47 procent har en fastställd tidplan som
man följer. I delårsbokslut redovisas status för respektive satsning per
verksamhetsområde.
Ärendeprocessen
‐ beredningar av beslutsärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden följer
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens administrativa ärendeprocess
Uppföljningen per den 30 juni 2012 visar att 60 procent av beslutsärenden till
Hälso- och sjukvårdsnämnden följer Hälso- och sjukvårdförvaltningens
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administrativa ärendeprocess. Det är en förbättring med 13 procentenheter jämfört
med samma period 2011.
Ekonomisk redovisning
‐ processen för kontering och attestering av vårdfakturor för att uppnå
nollsaldo på balanskonto
Uppföljningen visar att det ligger 5,2 miljoner kronor på balanskonto 2887 per den
31 augusti 2012. Cirka 2,9 miljoner är så kallade parkerade fakturor som inte
attesterats inom utsatt tid. Resterande 2,3 miljoner avser fakturor för augusti 2012
men som kommer först i september. Konsekvensen, när nollsaldo inte uppnås, är att
resultatet tillfälligt påverkas negativt.
Leverantörsuppföljning, analys och utvärdering av hälso- och
sjukvården
‐ kvaliteten i inrapporterat underlag från vårdgivare
Uppföljningen visar att samtliga vårdgivare inom höft- knäledsplatikoperationer
och katarakter till största uppfyller kraven i inrapporterat underlag vid
avtalsuppföljning.
‐

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har rutiner som säkerställer att
evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram implementeras i hälso- och
sjukvården

Uppföljningen visar att det har kommit sju evidensbaserade riktlinjer /vårdprogram
som ska implementeras i hälso- och sjukvården. Handlingar som handläggs av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen för fortsatta åtgärder. Fem av dessa
riktlinjer/vårdprogram är klara för införande i hälso- och sjukvården. Rutinerna för
diarieföring kommer att ses över.

7.2 Miljö
Landstingets nya miljöprogram Miljöutmaning 2016 har kommunicerats till förvaltningens
chefer och medarbetare. Förvaltningens miljöledningssystem har uppgraderats och
anpassats till den nya organisationens utvidgade uppdrag. Särskilda seminarier har
arrangerats med information om miljöprogrammet och om det nya miljöledningssystemet.
Miljöledningssystemet har certifierats.
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RESULTATRÄKNING DELÅR 2012
RESULTATRÄKNING (belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter
Landstingsbidrag
6% ersättning vid upphandling
Övriga bidrag från staten
Övriga intäkter

Bokslut
2011
44 323 800
1 122 923
32 799
565 826

Budget
2012
46 273 182
1 117 508

Bokfört
per aug 2012
30 860 800
781 029

Prognos
2012
46 333 182
1 151 532

552 229

381 036

571 705

Summa verksamhetens intäkter

46 045 348

47 942 919

32 022 865

48 056 419

Verksamhetens kostnader
Beställare,egen verksamhet
Beställarverk. Somatisk specvård
Beställarverk. Psykiatrisk vård
Beställarverk. Primärvård
Beställarverk. Geriatrisk vård
Beställarverk. Övrig sjukvård
Läkemedel i öppen vård
Habilitering
Hjälpmedel
Tandvård
6% momskompensation

-477 365
-20 427 092
-4 777 177
-7 437 963
-2 211 381
-1 836 783
-4 794 163
-447 033
-1 309 378
-790 963
-1 122 923

-458 373
-21 485 845
-4 960 411
-7 707 689
-2 319 348
-2 220 124
-5 028 752
-467 294
-1 352 578
-821 755
-1 117 508

-326 757
-13 762 410
-3 279 528
-5 126 708
-1 555 373
-1 414 527
-3 238 203
-296 020
-917 611
-546 818
-781 029

-476 548
-21 353 055
-4 960 411
-7 887 689
-2 319 348
-2 282 649
-4 903 752
-467 294
-1 352 578
-821 755
-1 151 532

Summa verksamhetens kostnader

-45 632 221

-47 939 677

-31 244 984

-47 976 611

413 127

3 242

777 881

79 808

Avskrivningar enlig plan
Summa avskrivningar enligt plan

-7 888

-3 242

-5 177

-4 808

Finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

92 724

0

57 459

75 000

Finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-1 218

0

-494

0

Summa finansiella poster, netto

91 506

0

56 965

75 000

Resultat efter finansiella poster

496 745

0

829 669

150 000

Verksamhetens rörelseresultat
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BALANSRÄKNING (Tkr)
Utfall
2012-08-31

UTFALL
2011-08-31

Utfall
2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Ombyggn i förhyrda lokaler
Inventarier
IT-inventarier
Andra långfrist fordran
Summa Anläggning tillgångar

7 960
5 971
1 155
0
15 086

11 455
5 405
1 406
0
18 266

10 208
4 831
1 399
0
16 438

Omsättningstillgångar
Förråd
Kundfordringar
Fordringar hos staten
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Postgiro
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

168 101
172 941
1 376
165 895
416 156
1
6 456 913
7 381 383

154 322
138 785
276 140
188 025
520 316
15
6 328 110
7 605 713

317 238
234 891
3 264
122 294
574 746
8
6 191 219
7 443 660

SUMMA TILLGÅNGAR

7 396 469

7 623 979

7 460 098

Eget kapital
Lanstingskapital
Årets resultat
Summa eget kapital

13 404
829 669
843 073

13 404
1 040 085
1 053 489

13 404
496 745
510 149

Avsättningar
Övriga avsättningar

0

3000
3 000

3000
3 000
0

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Långfristiga skulder
Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

1374
1 374

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Kort del av långfristig skuld
Övriga kortfristiga skulder
Intern balansdifferens
Löneskuld
Semesterskuld
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 561 060
687
790 116
13
644
16 895
3 178 278
4 329
6 552 022

579 029
-2
660
15 984
3 451 232
6 030
6 567 490

3 228 695
687
729 278
3
664
23 721
2 961 280
1 247
6 945 575

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 396 469

7 623 979

7 460 098

1374
1 374

2 514 557
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Jämförelse mellan delårsbokslut 2012 och delårsbokslut 2011
Tillgångarna har minskat med totalt 227 510 tkr.
Anläggningstillgångarna har minskat med 3 180 tkr vilket främst beror på
periodens avskrivningar. Nyinköp under 2012 har uppgått till 3 286 tkr.
Avskrivningar 2012 uppgår till 5 177 tkr.
Omsättningstillgångarna har minskat med 224 330 tkr.
Fordringar hos staten avseende moms har ökat med 34 156 tkr.
Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 274 764 tkr beroende på att utestående förskott
till sjukhusen är reglerade.
Förutbetalda kostnader har minskat med 22 130 tkr, vilket delvis beror på att förutbetalda
kostnader mot St Göran är 76 500 tkr lägre än motsvarande period 2011 samt att förutbetalda
kostnader mot SÖS är 48 342 tkr högre än motsvarande period 2011.
Upplupna intäkter har minskat med 104 160 tkr, vilket främst beror på att upplupna intäkter mot
Karolinska sjukhuset är 82 880 tkr lägre än motsvarande period 2011 samt att
Tiohundranämden är 38 819 tkr lägre än motsvarande period 2011.
Banktillgodohavandet har ökat med 128 803 tkr. Detta förklaras främst av att förskottet
till sjukhusen om 274 780 tkr är reglerat , leverantörsskulden har ökat med 46 503 tkr,
externa projekt har ökat med 204 504 tkr samt att föregående årsresultat har reglerats med - 496 7
Egna kapitalets minskning beror på att bokfört resultat per augusti 2012 är 210 416 tkr lägre
än vid motsvarande period föregående år.
Avsättningar
Avsättningen som avser skadestånd i en pågående avtalstvist är reglerad.
Kortfristiga skulder har minskat med 15 468 tkr. Detta förklaras främst av följande poster:
Leverantörsskulden har ökat med 46 503 tkr delvis på grund av att HSF haft något högre
kostnader under motsvarande period föregående år.
Övriga kortfristiga skulder har ökat med 211 087 tkr vilket kan förklaras av att
externa projekt har ökat med ca 204 504 tkr.
Upplupna kostnader har minskat med 272 954 tkr, främst beroende på att leverantörsskulden
har ökat eftersom sjukhusen har fakturerat i tid.
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Rapport över vårdkonsumtion per sjukhus
Redovisning av verksamhetstal/Vårdkonsumtion totalt samt per sjukhus för
somatisk specialistvård
Förändringar per avtal
Nedan redovisas ökningen per avtal avseende Stockholms läns landsting exklusive
Tiohundranämndens befolkning. Redovisningen avser det som tidigare var
huvudavtalen och nu är uppdelat i flerårsavtal och vårdval. Volymer för sidoavtalen
ingår inte, förutom Lucentisbesök. I den första totaltabellen ingår inte S:t Eriks
ögonsjukhus. Vårdgarantier som avdelningen för särskilda vårdfrågor avtalar om
ingår inte.
Vårdval förlossning
I redovisning nedan anges slutenvårdsvolymer för vårdval förlossning totalt och varav
förlossningar. Detta på grund av att vårdvalet även omfattar sluten vård som inte är
förlossningar, till exempel hotande missfall och havandeskapsförgiftning. Vårdvalet
omfattar också öppen vård.
Följande redovisningar avser januari-augusti 2011 och 2012 exklusive Tiohundrabefolkningen.
Observera!
- Att CVR-redovisningen (Centrala väntetidsregistret) avser januari-juli
respektive år.
Att utfallet för Vårdval höft- och knäplastik 2012 jämfört med 2011 kan bero på
eftersläpning i registrering, vilket i så fall också påverkar huvudavtalet.
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Samtliga akutsjukhus
Alla akutsjukhus
(exkl St Eriks ögonsjukhus)
Sluten vård
- Huvudavtal + ev
tillgänglighetsbeställn
- Vårdval förlossning
varav förlossningar
- Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård

2011

Öppen vård
- Huvudavtal + ev
tillgänglighetsbeställn
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
- Lucentis (Södersjh)
Summa öppen vård

2012

Förändr
antal

Förändr
procent

133 916
17 301
15 825
744
151 961

136 673
17 257
15 752
651
154 581

2 757
-44
-73
-93
2 620

2,1%
-0,3%
-0,5%
-12,5%
1,7%

1 394 816
49 033
2 226
2 625
1 448 700

1 434 806
53 011
1 577
3 308
1 492 702

39 990
3 978
-649
683
44 002

2,9%
8,1%
-29,2%
26,0%
3,0%

Redovisning per akutsjukhus
Danderyds sjukhus
2011
Sluten vård
- Huvudavtal
- Vårdval förlossning
varav förlossningar
- Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård
Öppen vård
- Huvudavtal
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
Summa öppen vård
Huvudavtal

2012

Förändr
antal

Förändr
procent

22 643
4 397
4 081
112
27 152

23 485
4 640
4 253
98
28 223

842
243
172
-14
1 071

3,7%
5,5%
4,2%
-12,5%
3,9%

182 465
11 814
510
194 789

194 926
13 844
312
209 082

10 221
2 030
-198
14 293

6,8%
17,2%
-38,8%
7,3%

3 (14)
/
2012-09-19

Bilaga 3

Sluten vård
Slutenvårdsproduktionen har ökat med cirka 3,7 procent eller 842 vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period föregående år.
Prognosen av slutenvården totalt i huvudavtalet är cirka 2 procent högre (755
vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal 2012. Den elektiva slutenvården är ca 2
procent högre (121 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Kliniker som har högre
prognos än beräknat är allmän internmedicin, kardiologi och kirurgi. Den akuta
slutenvården är cirka 2 procent högre (634 vårdtillfällen) än beräkning i avtal.
Kliniker som har högre prognos än avtalat är allmän medicin, kardiologi och
gynekologi.
Öppen vård
Öppenvårdsproduktionen har ökat med cirka 7 procent eller 10 221 besök jämfört
med motsvarande period föregående år.
Prognosen av öppenvården totalt i huvudavtalet är cirka 4,5 procent över
beräkningarna (13 591 besök) i avtal 2012. Den akuta öppenvården är cirka 3,5
procent (2 373 besök) högre än beräkningarna i avtal. Kliniker som har högre prognos
än avtalat är allmän medicin, njurmedicin, kirurgi, gynekologi och förlossning. Den
elektiva vården är cirka 5 procent (11 218 besök) högre än beräknat i avtal. Kliniker
som har högre prognos än avtalat är alla (förutom reumatologi, allmän internmedicin,
och hud), och förklaras av stort fokus att minska vårdköer. Sjukhuset har ökat
produktionen för att klara tillgängligheten. Produktionen förväntas dock plana ut
under året.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat i jämförelse mellan juli 2011
och juli 2012. Trots detta fanns i CVR i juli 2012 väntande utöver vårdgarantin inom
flera verksamheter. I juli 2012 har 68 patienter väntat över 90 dagar till behandling,
motsvarande antal väntande i juli 2011 var 84. Detta innebär minskning av antal
väntande med cirka 19 procent. Till nybesök har 335 patienter väntat mer än 30
dagar, motsvarande antal väntande i juli 2011 var 1 011. En minskning av antal
väntande med cirka 67 procent.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med motsvarande period
föregående år ökat med cirka 5,5 procent eller 243 vårdtillfällen. Förlossningarna har
ökat med cirka 4 procent eller 172 förlossningar jämfört med föregående år.
Öppenvården har ökat med cirka 17,2 procent eller 2 030 besök jämfört med
föregående år.
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Vårdval höft- och knäledsplastik
Antalet operationer minskade med cirka 12,5 procent eller 14 operationer. Antalet
besök minskade med 198 (cirka 38,8 procent) jämfört med samma period föregående
år.

Karolinska
2011

2012

Förändring antal

Förändr
procent

Sluten vård
- Huvudavtal
- Vårdval förlossning
varav förlossningar

57 487
6 313
5 783

57 330
6 020
5 547

-157
-293
-236

-0,3%
-4,6%
-4,1%

- Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård

165
63 965

147
63 497

-18
-468

-10,9%
-0,7

823 539

839 023

15 484

1,9%

22 344
186
846 069

25 168
138
864 329

2 824
-48
18 260

12,6%
-25,8%
2,2%

Öppen vård
- Huvudavtal + ev
tillgänglighetsbeställn
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
Summa öppen vård
Huvudavtal

Sluten vård
Slutenvårdsproduktionen har minskat med cirka 0,3 procent eller 157 vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period föregående år.
Prognosen för slutenvården totalt i huvudavtalet är cirka 1 procent lägre (1 127
vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal 2012. Den elektiva sluten vården är cirka 4,5
procent lägre (1 345 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Prognosen är överlag
låg men i huvudsak är det kardiologi-, gynekologi- och neuroklinikerna som har färre
vårdtillfällen. Den akuta slutenvården är cirka 0,5 procent högre (218 vårdtillfällen)
än beräkningarna i avtal.
Öppen vård
Öppenvårdsproduktionen har ökat med cirka 2 procent eller 15 484 besök jämfört
med motsvarande period föregående år.
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Prognosen för öppenvården totalt i huvudavtalet är cirka 1 procent högre (10 955
besök) än beräkningarna i avtal 2012. Den akuta öppenvården är cirka 3,5 procent
högre (6 015 besök) och den elektiva vården cirka 0,5 procent (4 940 besök) högre än
beräkningarna i avtal.

Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat i jämförelse mellan juli 2011
och juli 2012. Trots detta fanns i CVR i juli 2012 väntande utöver vårdgarantin inom
flera verksamheter. I juli 2012 har 908 patienter väntat över 90 dagar till behandling,
motsvarande antal väntande i juli 2011 var 1 049. Detta innebär minskning av antal
väntande med cirka 13 procent. Till nybesök har 1 957 patienter väntat mer än 30
dagar, motsvarande antal väntande i juli 2011 var 4 175. En minskning av antal
väntande med cirka 53,0 procent.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med föregående år minskat
med cirka 4,6 procent eller 293 vårdtillfällen. Förlossningarna har minskat med cirka
4 procent eller 236 förlossningar jämfört med föregående år. En förklaring till detta är
att antalet högspecialiserade förlossningar, vilka inte ingår i vårdvalet, har ökat 2012
jämfört med samma period 2011.
Öppenvården har ökat med cirka 12,6 procent eller 2 824 besök jämfört med
föregående år.
Vårdval höft- och knäledsplastik
Antalet operationer minskade med cirka 11 procent eller 18 operationer jämfört
föregående år. Antalet besök minskade med 48 (cirka 26 procent) jämfört med
föregående år.
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Södersjukhuset
2011

2012

Förändr antal Förändr %

Sluten vård
- Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn
- Vårdval förlossning
varav förlossningar
- Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård
Öppen vård
- Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn
- Lucentis
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
- Vårdval ögonbotten

30 428
5 439
4 909
180
36 047

31 926
5 407
4 868
160
37 493

1 498
-32
-41
-20
1 446

4,9%
-0,6%
-0,8%
-11,1%
4,0%

232 902
2 625
11 692
698
0

1 972
683
-35
-288
0

0,8%
26,0%
-0,3%
-41,3%
0,0%

Summa öppen vård

247 917

234 874
3 308
11 657
410
0
250
249

2332

0,9%

Huvudavtal
Sluten vård
Slutenvårdsproduktionen har ökat med cirka 5 procent eller 1 498 vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period föregående år.
Prognosen för slutenvården totalt inom huvudavtalet är 1,3 procent högre (637
vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal 2012. Den elektiva sluten vården är 4,1 procent
lägre (299 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Den akuta slutenvården är 2,2
procent högre (963 vårdtillfällen) än beräknat i avtal.

Öppen vård
Öppenvårdsproduktionen har ökat med cirka 1 procent eller 1 972 besök jämfört med
motsvarande period föregående år.
Prognosen för öppenvården totalt i huvudavtalet är 2,3 procent lägre (8 132 besök) än
beräkningarna i avtal 2012. Den akuta öppenvården är 9,8 procent lägre (10 733
besök) än beräkningarna i avtal. Den är i prognosen också lägre än utfall 2011 och
orsak ska utredas. Den elektiva vården är 1,0 procent lägre (2 601 besök) än
beräkningarna i avtal.
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Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat i jämförelse mellan juli 2011
och juli 2012. Trots detta fanns i CVR juli 2012 väntande utöver vårdgarantin inom
flera verksamheter. I juli 2012 har 388 patienter väntat över 90 dagar till behandling,
motsvarande antal väntande i juli 2011 var 626. Detta innebär minskning av antal
väntande med cirka 38 procent. Till nybesök har 396 patienter väntat mer än 30
dagar, motsvarande antal väntande i juli 2011 var 1 347. En minskning av antal
väntande med cirka 71 procent.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med föregående år sjunkit
med cirka 0,6 procent eller 32 vårdtillfällen. Förlossningarna har minskat med cirka 1
procent eller 41 förlossningar. Öppenvården har minskat med cirka 0,5 procent eller
35 besök jämfört med föregående år.
Vårdval höft- och knäledplatstik
Antalet operationer minskade med cirka 11 procent eller 20 operationer jämfört med
föregående år. Antalet besök minskade med 288 (cirka 41 procent) jämfört med
föregående år.
Lucentis
Besöken till Lucentisbehandling på Södersjukhuset har ökat jämfört med
motsvarande period föregående år med 684 besök eller 26 procent.
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Södertälje sjukhus
2011

2012 Förändr
antal

Förändr
procent

Sluten vård
- Huvudavtal
- Vårdval förlossning
varav förlossningar

5 918
1 152
1 054

6 190
1 190
1 084

272
38
30

4,6%
3,3%
2,9%

- Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård

63
7 133

54
7 434

-9
301

-14,3%
4,2%

Öppen vård
- Huvudavtal
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
Summa öppen vård

54 254
3 183
192
57 629

61 851
2 342
189
64 382

7 597
-841
-3
6 753

14,0%
-26,4%
-1,5%
11,7%

Huvudavtal
Sluten vård
Slutenvårdsproduktionen har ökat med cirka 4,6 procent eller 272 vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period föregående år.
Prognosen för slutenvården totalt i huvudavtalet är 4,4 procent högre (405
vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal 2012. Den elektiva sluten vården är 6,9
procent lägre (129 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Den akuta
slutenvården är 7,2 procent (533 vårdtillfällen) högre än beräknat i avtal.
Öppen vård
Öppenvårdsproduktionen har ökat med cirka 14 procent eller 7 597 besök jämfört
med motsvarande period föregående år.
Prognosen för öppenvården i huvudavtal totalt är 8,4 procent högre (7 511 besök) än
beräkningarna i avtal 2012. Den akuta öppenvården är 0,7 procent högre (168 besök)
än beräkningarna i avtal. Den elektiva vården är 11,1 procent högre (7 343 besök) än
beräkningarna i avtal.
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Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat i jämförelse mellan juli 2011
och juli 2012. Trots detta fanns i CVR i juli 2012 väntande utöver vårdgarantin inom
flera verksamheter. I juli 2012 har 388 patienter väntat över 90 dagar till behandling,
motsvarande antal väntande i juli 2011 var 626. Detta innebär en minskning av antal
väntande med cirka 54,5 procent. Till nybesök har 375 patienter väntat mer än 30
dagar, motsvarande antal väntande i juli 2011 var 1 053. En minskning av antal
väntande med cirka 64,4 procent.
Vårdval förlossning
Slutenvården inom vårdval förlossning har ökat med cirka 3,3 procent eller 38
vårdtillfällen jämfört med motsvarande period föregående år. Förlossningarna har
ökat med cirka 3 procent eller 30 förlossningar. Öppenvården har minskat med cirka
26,5 procent eller 841 besök jämfört med föregående år.
Vårdval höft- och knäledsplastik
Antalet operationer minskade med cirka 14,3 procent eller 9 operationer. Antalet
besök minskade med 3 (cirka 1,5 procent) jämfört med föregående år.

Capio S:t Göran
2011

2012

Förändrin
g antal

Förändring
procent

17 440

Slutenvård
- Huvudavtal
- Vårdval höft- och knä
Summa slutenvård

224
17 664

17742
192
17 934

302
-32
292

1,7%
-14,3%
1,5%

Öppenvård
- Huvudavtal
- Vårdval höft- och knä
Summa öppenvård

101 656
640
102 296

104 132
528
104 660

2 476
-112
2 364

2,4%
-17,5%
2,3%

Huvudavtal
Slutenvård
Slutenvårdsproduktionen har ökat med 1,7 procent eller 302 vårdtillfällen jämfört
med motsvarande period föregående år.
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Prognosen för öppenvården totalt i huvudavtalet är cirka 3 procent lägre (4 646
besök) än beräkningarna i avtal 2012. Den akuta öppenvården är cirka 5,5 procent
högre (2 466 besök) än beräkningarna i avtal. Den elektiva vården är cirka 2 procent
högre (2 180 besök)än beräkningarna i avtal.
Öppen vård
Öppenvårdsproduktionen har ökat med cirka 2,4 procent eller 2 476 besök jämfört
med motsvarande period föregående år.
Prognosen för öppenvården totalt i huvudavtalet är cirka 3 procent lägre (4 646
besök) än beräkningarna i avtal 2012. Den akuta öppenvården är cirka 5,5 procent
högre (2 466 besök) än beräkningarna i avtal. Den elektiva vården är cirka 2 procent
högre (2 180 besök) än beräkningarna i avtal.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat i jämförelse mellan juli 2011
och juli 2012. Trots detta fanns i CVR juli 2012 väntande utöver vårdgarantin inom
främst ett område, ortopedi. I juli 2012 har 32 patienter väntat över 90 dagar till
behandling, motsvarande antal väntande i juli 2011 var 305. Detta innebär en
minskning av antal väntande med 89,5% procent. Till nybesök har 39 patienter väntat
mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande i juli 2011 var 923. En minskning av
antal väntande med cirka 96 procent.
Vårdval höft- och knäledsplastik
Antalet operationer minskade med 14,3 procent eller 32 operationer jämfört med
föregående år. Antalet besök minskade med cirka 17,5 procent eller 112 jämfört med
föregående år.
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S:t Eriks sjukhus
2011

2012

Förändring
antal

Förändring
procent

Sluten vård
- Huvudavtal

870

916

46

5,3%

Summa sluten vård

870

916

46

5,3%

Öppen vård
- Huvudavtal
- Lucentis
- Vårdval katarakt
- Ögonbotten
Summa öppen vård

92 270

89 966

-2 304

-2,5%

5 033
5 380
12 677
115 360

6 491
4 026
12 031
112 514

1 458
-1 354
-646
-2 846

29,0%
-25,2%
-5,1%
-2,5%

Huvudavtal
Sluten vård
Slutenvårdsproduktionen har ökat med cirka 5,3 procent eller 46 vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period föregående år.
Prognosen för slutenvården totalt i huvudavtalet är cirka 14,5 procent högre (189
vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal 2012. Den elektiva sluten vården är cirka 30
procent högre (153 vårdtillfällen) än vad som beräknats. Den akuta slutenvården är
cirka 4,5 procent högre (36 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal.
Öppen vård
Öppenvårdsproduktionen har minskat med cirka 2,5 procent eller 2 304 besök
jämfört med föregående år.
Prognosen för öppenvården totalt är 3 procent lägre (4 473 besök) än beräkningarna i
avtal 2012. Den akuta öppenvården är 13,1 procent högre (3 987 besök) och den
elektiva vården är 7,2 procent lägre (8 460 besök) än beräkningarna i avtal.
Centrala väntetidsregistret (CVR)
Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat i jämförelse mellan juli 2011
och juli 2012. Trots detta fanns i CVR juli 2012 väntande utöver vårdgarantin. I juli
2012 har 1 patient väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i
juli 2011 var 66. Detta innebär minskning av antal väntande med cirka 98,5 procent.
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Till nybesök har 4 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande i
mars 2011 var 270. En minskning av antal väntande med cirka 98,5 procent.
Vårdval katarakter
Produktionen ligger cirka 25 procent under jämfört med motsvarande period
föregående.
Ögonbotten
Produktionen ligger cirka 5 procent under jämfört med motsvarande period
föregående år.
Lucentis
Produktionen ligger 29 procent över jämfört med motsvarande period föregående år.
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Större privata vårdgivare inkl Ersta och BB Sthlm
Sluten vård
- Huvudavtal
- ”Tillgänglighetsbeställ”
- Vårdval förlossning
varav förlossningar
- Vårdval höft- och knä
- Vårdval gynekologi
Summa sluten vård
Öppen vård
- Huvudavtal
- ”Tillgänglighetsbest”
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
- Vårdval gynekologi
- Vårdval ÖNH
- Vårdval hud
- Vårdval katarakt
- Vårdval ögon/-botten
Summa öppen vård

2011

2012

Förändr
antal

Förändr
procent

2 346
545
2 560
2443
924

2 132
575
2 707
2564
969
218
6 601

-214
30
147
131
45
218
226

-9,1%
5,5%
5,7%
5,0%
4,9%

135 498
6 925
6 614
4 244
102 749
54 199
89 436
21 250
84 676
505 591

-151 984
1 784
-1 503
-2 771
102 749
54 199
89 436
-6 005
84 349
170 254

-52,9%
34,7 %
-18,5%
-39,5%

6 375

287 482
5 141
8 117
7 015

27 255
327
335 337

3,5%

-22,0%
50,8%

För slutenvården sker den största produktionsökningen jämfört med föregående år
inom vårdvall förlossning, cirka 5,7 procent (147 vårdtillfällen) och inom vårdval höftoch knäprotesoperationer med cirka 5 procent (45 vårdtillfällen). Den minskade
slutenvårdsproduktion avseende huvudavtal och tillgänglighetsbeställningar kan
hänföras till ökningen inom vårdval gynekologi. Inom ortopedi ökar volymerna med
cirka 4,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt har
volymerna för slutenvården ökat med 3,5 procent jämfört med föregående år.
Öppenvård. Den stora besöksökningen beror på de nya vårdvalen gynekologi, ÖNH
och hud som har startat under 2012 samt vårdval ögon som startade 1 oktober 2011.
Dessa besök har tidigare legat i huvudavtalen hos större privata vårdgivare eller hos
privata specialister.
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Privata specialister
Volymerna för privata specialister har minskat med cirka 29 procent jämfört med
föregående år. I huvudsak på grund av de nya vårdvalen, se nedan.

Gynekologi
ÖNH
Hud
Ögon
Övriga specialiteter
Totalt

Utfall 2011
jan-aug
176 236
85 599
74 188
93 318
336 683
766 024

Utfall 2012
jan-aug
96 277
49 411
38 209
30 530
326 583
541 010

Förändr
antal
79 959
36 188
35 979
62 788
10 100
225 014

Förändr
procent
-45,4%
-42,3%
-48,5%
-67,3%
-3,0%
-29,4%

Följande redovisning avser januari-augusti 2011 och januari- augusti 2012 exklusive
Tiohundrabefolkningen och alla vårdgivare både sjukhus och större privata.
Totalt alla vårdgivare
(exkl Tiohundra AB)
Sluten vård
- Huvudavtal + ev
tillgänglighetsbeställn
- Vårdval förlossning
varav förlossningar
- Vårdval höft- och knä
Summa sluten vård
Öppen vård
- Huvudavtal + ev
tillgänglighetsbeställn
- Vårdval förlossning
- Vårdval höft- och knä
- Vårdval katarakt
- Vårdval ögon
- Vårdval gynekologi
- Vårdval hud
- Vårdval ÖNH
- Lucentis
Summa öppen vård

2011

2012

Förändr
antal

137 677

140 296

2 619

1,9 %

19 861
18 268
1 668
159 206

19 964
18 316
1 620
162 098

103
48
-48
2 892

0,5 %
0,3 %
-2,9%
1,8%

1 779 709

1 667 195

-112 514

-6,3 %

57 150
9 241
32 635
13 004

59 625
5 821
25 276
96 707
102 749
89 436
54 199
9 799
2 110 807

2 475
-3 420
-7 359
83 703
102 749
89 436
54 199
2 141
211 410

4,3 %
-37,0%
-22,5%
643,7%

7 658
1 899 397

Förändr
procent

28,0%
11,1 %
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Sida 2

  
Tillgänglighetsmätningar som genomförts under första halvåret 2012 visar att
90 procent av patienterna fått komma på besök till husläkare inom fem dagar,
mätningar under samma period 2011 visade att 89 procent fick komma på besök
till husläkare inom fem dagar.
Allmänpsykiatrin uppvisar något bättre resultat än den somatiska specialiserade
vården sett till andelen väntande under vårdgarantins gräns under första
halvåret 2012. Resultaten är mer stabila under de första sex månaderna 2012 än
vid samma period 2011.
Barn och ungdomspsykiatrin uppvisar goda resultat sett till andelen patienter
som väntat mindre än 30 dagar under det första halvåret 2012. Under 2011
skedde det en tydlig nedgång i juni vilket inte skedde i samma omfattning 2012.
Inom somatisk specialistvård har det skett stora förbättringar sett till andelen
väntande under vårdgarantins gräns, 30 dagar, i jämförelse mellan första
halvåret 2011 och samma period 2012. Det har även skett en minskning i antalet
väntande över vårdgarantins gräns. Minskningen av antalet patienter som
väntat mer än 30 dagar har skett både på akutsjukhusen och hos andra
vårdgivare. På akutsjukhusen ligger minskningen på i genomsnitt 70 procent för
perioden, utanför akutsjukhusen har minskningen varit i snitt 46 procent.
Resultaten för väntande till behandling första halvåret 2012 uppvisar liknande
resultat som samma period föregående år sett till andelen väntande under
vårdgarantins gräns. Mellan 84 och 88 procent har väntat 90 dagar eller kortare
vid avstämningstillfällena.

Sida 3

1 Inledning
Den tidsrelaterade tillgängligheten till vården är högt prioriterat i Stockholms
läns landsting och löpande sker uppföljning av tillgängligheten. Grunden för
uppföljningarna utgörs av vårdgarantins regelverk och tidsgränser. Utifrån
inrapporterad data mäts hur väl målvärdena för vårdgarantin uppfylls.
Vårdgarantin är sedan juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen och
gällande förordning (210:349) anger att man ska få kontakt samma dag som
man söker primärvården och om man har behov ska man få träffa läkare i
primärvården inom sju dagar. Inom den specialiserade vården ska ett besök
enligt lagen ske senast inom 90 dagar efter att remiss är utfärdad eller en
egenanmälan har inkommit. Om det därefter finns behov av operation eller
annan behandling ska det genomföras inom 90 dagar.
Inom Stockholms läns landsting är det kortare tidsgränser för vårdgarantin och
den omfattar talen 0-5-30-90, där 0 står för kontakt med primärvården samma
dag, 5 för besök på husläkarmottagningen inom fem kalenderdagar, 30 för
besök hos annan specialist högst 30 dagar efter remissdatum eller egenanmälan
och 90 för behandling/åtgärd högst 90 dagar efter beslut om behandling.
Genom överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) sker särskilda satsningar på tillgänglighet i form av stimulansmedel som
utbetalas till de landsting som klarar kraven . Kraven i överenskommelsen
skiljer sig mot vårdgarantin både sett till vad som ingår i mätningarna och
tidsgränser.
I denna bilaga redovisas resultaten både för vårdgarantin med tyngdpunkt på
Stockholms läns landstings tidsgränser och de särskilda satsningarna.
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2 Primärvård
Telefontillgänglighetsmätning mäter att befolkningen får kontakt med
vårdgivaren samma dag inom vissa tidsgränser. Stockholms läns landstings
telefontillgänglighetsmätning ställer högre krav än vårdgarantins gräns.
Vårdenheter med direktsvar ska ha väntetid på max 1,5 minuter, enheter med
köfunktion om 10 minuter och enheter med återuppringningssystem om 90
minuter. Kontrollsamtal sker löpande under året och utförs av ett externt
företag.
Besökstillgängligheten inom primärvård mäter att befolkningen får komma till
husläkaren inom högst fem dagar efter att kontakt tagits. Svariges Kommuner
och Landsting (SKL) genomför mätningen två gånger per år, två veckor på våren
och två veckor på hösten.

2.1 Vårdgarantin
Husläkarmottagningarnas resultat för telefontillgänglighetsmätningarna första
halvåret 2012 visar att 90 procent av samtalen var godkända, en försämring
med en procentenhet jämfört med årsresultatet 2011.
Våren 2012 har 90 procent av patienterna i Stockholms län fått komma på
besök till husläkare inom fem dagar, jämfört med samma period 2011 då 89
procent fick komma på besök till husläkare inom fem dagar. Motsvarande
andelar för den nationella vårdgarantigränsen sju dagar är 95 procent
respektive 94 procent. Det finns skillnader i hur stor andel som fått komma
inom fem dagar utifrån kön, ålder och geografi. Det är 89 procent av kvinnorna
och 90 procent av männen som får komma till husläkaren inom fem dagar. I
åldersgruppen 0-18 år får 95 procent komma inom fem dagar, i åldersgruppen
19 till 64 år är motsvarande andel 89 procent och för 65 år och äldre är andelen
86 procent.
I City har 91 procent som fått komma på besök till husläkare inom fem dagar,
jämfört med 89 procent i Norr och 88 procent i Söder. Den faktiska väntetiden
för besök hos husläkare är 1,54 dagar.

Sida 5

Andel inom vårdgarantins gräns (5)
100%
90%

89% 90%

90% 90%

88% 89%

80%
70%
60%
50%

2011

40%

2012

30%
20%
10%
0%
Total

Kvinnor

Män

Sida 6

3 Specialistvård
Telefontillgänglighetsmätning sker inom vissa specialiteter och har samma
tidsgränser och genomförs på samma sätt som inom primärvården.
Uppföljning av väntande inom den specialiserade vården bygger på data som
levereras från vårdgivarnas patientadministrativa system till Centrala
Väntetidsregistret (CVR) samt manuella enkäter. Svagheter i dataunderlaget
kan bero på bristande registreringsrutiner hos vårdgivarna samt utebliven och
bristfällig manuell rapportering. Avstämningen görs på antalet som står
uppsatta som väntande den sista varje månad.
I uppföljningen av vårdgarantin ingår från och med årsskiftet 2010/2011 endast
patienter som omfattas av vårdgaranti inkluderade. Patienter med patientvald
väntan (PVV) och medicinskt orsakad väntan (MOV) räknas inte vid
bedömning av om vårdgarantin är uppfylld enligt förordning om vårdgarantin
därför exkluderas de helt från beräkningen. Det innebär att PVV räknas bort
från 30 respektive 90 dagar om vårdgaranti studeras. Uppföljningen av
behandlingar utökades vid samma tidpunkt från att omfatta 42 specificerade
behandlingar till att även omfatta alla planerade kirurgiska behandlingar med
endast ett fåtal undantag. Sammanställningarna görs i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) direktiv enligt formeln antal väntande under
vårdgarantins gräns/totalt antal väntande.
I avsnittet redovisas även Stockholms läns landstings resultat enligt de
beräkningsmodeller som ligger till grund för att ta del av medlen avsatta för den
så kallade Kömiljarden. Vidare redovisas den särskilda satsningen på barn- och
ungdomspsykiatri samt nationella satsningar för en förbättrad tidsrelaterad
tillgänglighet i vården och som ingår i en överenskommelse mellan staten och
SKL.

3.1 Mottagning
I uppföljningen av vårdgarantin omfattar 26 specialiteter för mottagningsbesök.
I uppföljningen ingår mottagningsbesök inom den somatiska specialistvården
samt allmänpsykiatrin och barn och ungdomspsykiatrin.
Stockholms läns landsting har en skarpare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett
besök inom den planerade specialiserade vården - om sådant behövs - erbjudas
inom högst 30 dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90
dagar.
Under det första halvåret 2012 har resultaten för väntande på
mottagningsbesök förbättrats tydligt vid jämförelse med föregående år
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framförallt sett till Stockholms läns landstings vårdgaranti gräns. I juni ligger
resultaten på 74 procents väntande inom 30 dagar och 95 procents väntande
inom 90 dagar. Det har skett förbättringar inom alla typer av mottagningar i
varierande omfattning, inklusive stora områden så som allmän kirurgi och
ortopedi.

Andelen väntande under vårdgarantins gräns till
mottagning 2011‐2012
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3.2 Behandling
I uppföljningen av vårdgarantin för behandling följs alltså 42 typer av
specificerade behandlingar. Nytt från och med 2011 är att ytterligare kirurgiska
behandlingar följs upp i tolv så kallade övrigt grupper indelade efter kirurgiska
områden.
Uppföljningen av väntande till behandling visar på mindre tydliga förbättringar
än mottagning vid jämförelser mellan åren. I juni uppvisas samma resultat, 84
procent av de väntande har väntat 90 dagar eller kortare, som motsvarande
månad 2011. Sett till olika behandlingar så har det skett förbättringar inom flera
områden men främst inom ortopedi och gynekologi. Exempel på några specifika
behandlingar som har förbättrats i jämförelse med föregående år är behandling
av gallsten, operation av halsmandlar, knäprotes, neurokirurgi samt struma.
Det har skett försämringar inom operation av gråstarr och utprovning av
hörapparat sett till både andelen väntande under vårdgarantins gräns och det
faktiska antalet som väntat mer än 90 dagar.
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Andel väntande under vårdgarantins gräns till behandling
2011‐2012
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3.3 Kömiljarden
Kömiljarden är en nationell satsning för att förbättra den tidsrelaterade
tillgängligheten i den specialiserade vården. Ersättningen är resultatbaserad och
betalas ut i efterhand till de landsting som når de uppsatta kraven. Under 2012
sker avstämning under årets alla månader.
Kravet är att minst 70 procent av patienterna ska ha väntat färre än 60 dagar
och patienter som är uppsatta på patientvald väntan (PVV), det vill säga de har
avsagt sig vårdgarantin av personliga skäl eller för att de vill komma till en
särskild vårdgivare, ingår i beräkningens alla delar. Patienter som inte kan
komma på ett besök eller genomföra en behandling av medicinska skäl
exkluderas helt från beräkningen. En del av medlen är avsatta för de landsting
som uppnår den högre målnivån att 80 procent av de väntande ska ha väntat
färre än 60 dagar. Uppföljningen av behandling omfattar 42 specificerade
åtgärder samt alla planerade kirurgiska behandlingar med endast ett fåtal
undantag.
Resultaten för uppföljningen av kömiljarden visar på betydligt bättre resultat
för mottagning än behandling. I juni exempelvis är det 85 procent som har
väntat 60 dagar eller kortare till mottagning, motsvarande resultat för
behandling är 61 procent. De uppvisade skillnaderna är betydligt större än vid
uppföljningen av den nationella vårdgarantin vilket beror på att behandling har
en högre andel patienter som har valt att vänta, men även om de räknas bort så
är det ett högre antal och en högre andel som väntar mer än 60 dagar på
behandling än inom mottagning.
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Resultat kömiljarden 2012
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4 Psykiatrisk vård
4.1 Allmänpsykiatri
4.1.1 Vårdgarantin
Telefontillgängligheten mäts löpande under perioden 1 november – 31 oktober.
Andel godkända samtal inom allmänpsykiatrin under perioden 1111-1206 är 96
procent. Resultatet är fyra procentenheter bättre jämfört med årsresultatet
2011.
Allmänpsykiatrin uppvisar något bättre resultat än den somatiska specialiserade
vården sett till andelen väntande under vårdgarantins gräns under första
halvåret både 2011 och 2012. Resultaten har förbättrats mellan de båda åren och
är mer stabila under de första sex månaderna 2012 än vid samma period
föregående år.

Andel väntande under vårdgarantins gräns (30)
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Även sett till antalet väntande är resultaten mer stabila under 2012. Bortsett
från de två först månaderna 2011 har det totala antalet väntande och antalet
väntande över vårdgarantins gräns minskat 2012 i jämförelse med samma
period 2011. Procentuellt är minskningen större sett till antalet väntande över
vårdgarantins gräns än minskningen av totalt antal väntande.
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Antal väntande över vårdgarantinds gräns (30)
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4.1.2 Kömiljarden
I uppföljningen av kömiljarden visar resultaten för allmänpsykiatrin en
förbättring från och med mars 2012 i jämförelse med samma period 2011.
Resultaten för första halvåret 2012 ligger tydligt över de gränsvärden som är
satta inom överenskommelsen (över 70 respektive 80 procent av andelen
väntande ska ha väntat mindre än 60 dagar) och är något bättre än de totala
resultaten för mottagning.

Andel väntande under 60 dagar
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4.1.3 Analys och åtgärder
De vuxenpsykiatriska klinikerna jobbar med att rapportera in rätt och enligt ett
strukturerat arbetssätt för att korta köerna. Några av klinikerna jobbar med
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kvälls- och helgöppna mottagningar för att minska köerna. Flera kliniker jobbar
med att förbättra och effektivisera remisshanteringen och strukturera om i
verksamheten för att få bättre utrymme för nybesök.
Under 2012 visar väntetidsmätningen i något högre utsträckning den verkliga
väntetiden. Vårdgivarna rapporterar in väntetider varje dag, vilket gör det
möjligt att mäta den fatiska väntetiden. Det innebär att även individer som
kommit in som väntande och fått en tid under månaden finns med i statistiken.
Även fortsättningsvis kommer noggrant följas att inrapportering sker till
centrala väntetidsregistret (CVR) och att det finns aktuella väntetider till
mottagningsbesök och behandlingar på vårdmarknad. Vårdmarknad är en
databas dit verksamheterna själva rapporterar aktuella väntetider. Att
informationen på vårdmarknad uppdateras kommer att följas kontinuerligt.

4.2 Barn och ungdomspsykiatri
4.2.1 Vårdgarantin
Telefontillgängligheten mäts löpande under perioden 1 januari – 31 december.
Andelen godkända samtal fram till och med sista juni var 97 procent. 2011
genomfördes ingen mätning.
Barn och ungdomspsykiatrin uppvisar relativt bra resultat sett till andelen av
patienterna som väntat mindre än 30 dagar under det första halvåret både 2011
och 2012. Under 2011 skedde det en tydlig nedgång i juni vilket inte skedde i
samma omfattning 2012.

Andel väntande under vårdgarantins gräns (30)
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Sett till totalt antal väntande så har det skett små förändringar vid jämförelse
mellan första halvåret 2011 och 2012. Antalet väntande över vårdgarantins
gräns är generellt sett mindre de första sex månaderna 2012 än samma period
föregående år.
Antal väntande över vårdgarantins gräns (30)
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4.2.2 Kömiljarden
Uppföljningen av kömiljarden inom barn- och ungdomspsykiatrin uppvisar ett
sämre resultat än uppföljningen av vårdgarantin som har en kortare tidsgräns.
Det beror på att barn och ungdomspsykiatrin har ett relativt stort antal
patienter som har valt att vänta av personliga skäl, så kallad patientvald väntan.
Dessa ingår i beräkningen av kömiljarden men exkluderas i beräkningen av
vårdgarantin. Resultaten ligger över gränsen för att ta del av kömiljarden.

Andel väntande under 60 dagar
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4.2.3 Särskild satsning
För barn och unga med psykisk ohälsa sker det en särskild nationell
tillgänglighetssatsning enligt överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och staten. För att ta del av de avsatta medlen krävs det att 90
procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet med
uppdrag inom psykisk ohälsa har fått ett första besök inom 30 dagar. Vidare att
minst 80 procent av barn och unga med beslut om en fördjupad utredning eller
behandling har påbörjat det inom 30 dagar inom den specialiserade barn- och
ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet med uppdrag inom psykisk ohälsa.
Uppföljningen görs på faktiska väntetider, det vill säga hur lång tid patienten
hade väntat när bedömningen genomfördes respektive när utredningen eller
behandlingen påbörjades.
Rapporteringen sker månatligen till SKL och medlen fördelas utifrån det
genomsnittliga resultatet för perioden januari till oktober 2012.
Resultaten inom Stockholms läns landsting under det första halvåret 2012 visar
på att det finns en del skillnader mellan måluppfyllelsen för mottagningsbesök
respektive fördjupad utredning och behandling. För mottagningsbesöken är
Stockholms läns landsting kvalificerat att ta del av medlen alla månader under
det första halvåret 2012 med undantag för januari 2012. Resultaten de följande
sommarmånaderna kommer att ha stor betydelse för om det genomsnittligt
resultat för avstämningsperioden kvalificerar Stockholms läns landsting att ta
del av de den särskilda satsningen. Resultaten inom behandling och fördjupad
utredning är betydligt sämre och under de första sex månaderna så uppnås inte
de satta målnivåerna.
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4.2.4 Analys och åtgärder
Svårigheterna att uppnå målen för barn- och ungdomspsykiatrisk behandling
och fördjupad utredning hänger nära samman med de senaste årens kraftiga
ökning av utredning med frågeställning ADHD eller autismspektrumtillstånd.
Ökningen bedöms dels bero på ett uppdämt behov på grund av för få utredda
barn under början av 2000-talet, dels kan den påverkas av faktorer som har
med olika skolors arbetssätt att göra. Åtgärder som vidtagits har syftat till att
dels öka kapaciteten hos berörda verksamheter, dels föra en dialog med
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och kommuner i Stockholms län för
att närmare diskutera och analysera faktorer som kan ha med samspelet mellan
sjukvård och skolor att göra.
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5 Somatisk specialistvård
5.1

Mottagning

5.1.1 Vårdgaranti
Inom somatisk specialistvård har det skett stora förbättringar sett till andelen
väntande under vårdgarantins gräns (30) vid en jämförelse mellan första
halvåret 2011 och samma period 2012.
Andel väntande under vårdgarantins gräns (30)
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Det har även skett en minskning i antalet väntande över vårdgarantins gräns.
Det är en minskning även sett till totalt antal väntande men inte i samma
omfattning vilket tyder på att minskningen består i en reell minskning i antalet
väntande över vårdgarantins gräns som inte enbart beror på att man har
minskat det totala antalet patienter. Minskningen av antalet patienter som
väntat mer än 30 dagar har skett både på akutsjukhusen och hos andra
vårdgivare. På akutsjukhusen har det minskat med i genomsnitt 70 procent för
perioden, utanför akutsjukhusen har minskningen varit i snitt 46 procent.
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Antal väntande över vårdgarantins gräns (30)
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Jämförelse på och utanför sjukhusen
Vid jämförelsen mellan somatisk specialistvård på och utanför akutsjukhusen
uppvisar akutsjukhusen ett bättre resultat sett till andelen väntande under
vårdgarantins gräns. Akutsjukhusen har förbättrat sina resultat med mellan 16
och 25 procentenheter vid jämförelser med samma period 2011. Även
vårdgivare utanför akutsjukhusen har förbättrat resultaten betydligt men de låg
på en lägre nivå både 2011 och 2012.

Andel väntande under vårdgarantins gräns (30)
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Sett till antalet väntande totalt är det ganska jämt fördelat mellan
akutsjukhusen och de specialistmottagningar utanför akutsjukhusen som ingår i
uppföljningen. Det är något fler totalt antal väntande som väntar på
akutsjukhusen. Men sett till antalet som har väntat över 30 dagar så är det mer
än dubbelt så många som har väntat på att få komma till en
specialistmottagning utanför sjukhusen.
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Antal väntande över vårdgarantins gräns (30)
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5.1.2 Kömiljarden
Resultaten för kömiljarden har förbättrats tydligt i jämförelse med samma
period föregående år.
Andel väntande under 60 dagar
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Vid en jämförelse mellan akut sjukhusen och vårdgivare utanför sjukhusen så
är det också vid beräkningen av kömiljarden akutsjukhusen som uppvisar bäst
reultat även om skillnaden sett till procentenheter är mindre än vid
uppföljningen av vårdgarantin.
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Andel väntande under 60 dagar
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Behandling

5.2.1 Vårdgarantin
Uppföljning av väntande till behandling visar inte på samma positiva utveckling
sett till andelen väntande under vårdgarantins gräns som mottagning vid en
jämförelse mellan första halvåret 2011 och 2012. Andelen väntande under
vårdgarantins gräns förbättrades något i början av 2012 i jämförelse med 2011
men i juni 2012 låg resultatet på samma nivå som samma månad 2011.
Akutsjukhusen har förbättrat resultaten och har legat stabilt på runt 90 procent
väntande under vårdgarantins gräns samtidigt har vårgivare utanför
akutsjukhusen försämrat resultaten jämfört med 2011.
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Det totala antalet väntande har ökat något 2012 i jämförelse med 2011,
samtidigt har antalet väntande över vårdgarantins gräns minskat.
Hos vårdgivare utanför akutsjukhusen har det totala antalet väntande på
behandling ökat med cirka en fjärdedel samtidigt som antalet väntande på
akutsjukhusen har minskat. Sett till antalet väntande över vårdgarantins gräns
så har det mer än dubblerats utanför akutsjukhusen i jämförelse med
föregående 2011. På akutsjukhusen har antalet väntande över vårdgarantin
minskat jämfört med 2011.

Antal väntande över vårdgarantins gräns
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Jämförelse på och utanför sjukhusen
Jämförelse mellan resultat på och utanför akutsjukhusen visar att
akutsjukhusen har något bättre resultat sett till andelen väntande under
vårdgarantins gräns. Skillnaderna är något mindre än resultaten för väntande
till mottagning. Akutsjukhusen har förbättrat resultaten med cirka tio
procentenheter jämfört med 2011, samtidigt har det sammanlagda resultatet för
vårdgivare utanför akutsjukhusen försämrats med ungefär lika mycket.
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Andel väntande under vårdgarantins gräns
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Sett till antalet väntande över vårdgarantins gräns så har antalet väntande
utanför akutsjukhusen ökat. Samtidigt har antalet väntande minskat på
akutsjukhusen så att det under det första halvåret 2012 är mer jämt fördelat
jämfört med samma period 2011, då det var betydligt fler som väntade över 90
dagar på akutsjukhusen.

Antal väntande över vårdgarantins gräns
1800
1600
1400
1200
1000

Sjukhus

800

Utanför sjukhus

600
400
200
0
jan

feb

mar

apr

maj

jun

5.2.2 Kömiljarden
Uppföljningen av kömiljarden visar bättre resultat under de tre första
månaderna 2012 jämfört med samma period 2011. Från och med mars 2012 har
det varit en nedåtgående trend och i juni 2012 var resultatet sämre än samma
månad 2011.
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Andel väntande under 60 dagar
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Vid en jämförelse mellan akutsjukhusen och de vårdgivare utanför
akutsjukhusen som ingår i uppföljningen så visar akutsjukhusen ett bättre
resultat än det sammanlagda resultatet för vårdgivare utanför akutsjukhusen.
Akutsjukhusen har förbättrats jämfört med 2011 samtidigt uppvisar vårdgivarna
utanför sjukhusen försämrade resultat jämfört med första halvåret 2011.
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5.3 Analys och åtgärder
För att underlätta att remittering sker till rätt vårdnivå och till lämplig
vårdgivare pågår ett arbete med att vidareutveckla remittentstödet så att en
remiss skickas till lämpligast vårdgivare med korta väntetider.
Korrekt vårdgarantiinformation till väntande patienter ska ges, i synnerhet till
de som väntat utöver vårdgarantins gränser. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kommer att följa upp detta och vid behov kontakta de väntade och erbjuda vård
hos annan vårdgivare.
En begäran har skickats till vissa vårdgivare att de ska redovisa listor på
patienter som väntat utöver vårdgarantin inom vissa vårdområden. Avsikten är
att Hälso- och sjukvårdsnämndens vårdgarantikansli ska kontakta patienterna
för att erbjuda vård hos annan vårdgivare med kortare väntetid.

Akutsjukhusen
Akutsjukhusen Norrtälje sjukhus, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus, Södersjukhuset samt
Södertälje sjukhus har sedan 2009 flerårsavtal där det ingår i uppdraget att
erbjuda patienterna vård inom vårdgarantins tidsramar. Avtalen är inte
kopplade till volymer per klinik eller specialitet utan det är
tillgänglighetsansvaret som sätter ramarna för akutsjukhusens produktion. Om
akutsjukhusen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantin ska patienterna
hänvisas till Vårdgarantikansliet alternativ ska akutsjukhuset samverka med
underleverantör. Trots detta klarar inte alla akutsjukhusen att hålla
vårdgarantin.
I avtalen med akutsjukhusen utfaller, sedan 2012, en sanktion för varje patient
som varit köställd över vårdgarantigränsen per patient och 30-dagarsperiod 500 kr för besök och 1000 kronor för behandling. Sedan 2009 påförs
vårdgivaren den faktiska vårdkostnaden för patienter som vänder sig till Hälsooch sjukvårdsnämndens vårdgarantikansli. Totalbeloppet för
tillgänglighetssanktioner och kostnader för Hälso- och sjukvårdsnämndens
vårdgarantikansli kan maximalt uppgå till 1 procent av totalersättningen per
akutsjukhus och år.
Till och med juli månad har akutsjukhusen debiterats drygt 26 miljoner kronor i
viten för väntande patienter de första sex månaderna 2012.

Vårdgivare inom somatisk specialistvård utanför sjukhusen
Vårdgivare inom somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen är till exempel
Ersta sjukhus, Aleris specialistmottagningar, Ortopediska Huset, OrthoCenter,
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Capio Artro Clinic, Globen ögonklinik, Stockholm SpineCenter och
Ryggkirurgkliniken i Strängnäs.
Införande av vårdval inom ögon, hud, öron- näsa halssjukvård, gynekologi har
medfört ett utökat antalet vårdgivare inom specialiteterna. Detta kommer
troligen medföra förbättrad tillgänglighet inom dessa specialiteter.
Långsiktigheten inom vårdval gör att vårdgivarna ges möjlighet att utveckla
verksamheten på länge sikt avseende personal och investeringar.
De upphandlade vårdgivarna har en bestämd volym i avtalen. Dessa
beställningar har utökats där det varit möjligt och där det funnits köer. Några
vårdgivare, som tidigare haft långa vårdköer, har fått ett tillägg med vite i det
fall tillgängligheten inte hålls. Detta har lett till att köerna minskat bland annat
inom vårdområdet ryggkirurgi.
Inom den totala slutenvård som produceras i Stockholms läns landsting är
dryga 5 procent utomlänsvård. I avtalen och vid diskussion med vårdgivarna
utanför akutsjukhusen har det poängterats att patienter som bor i Stockholms
län alltid bör prioriteras. Vårdgivarna har därefter minskat andelen
utomlänsvård. Överenskommelse har slutits med vissa vårdgivare om att
utomlänspatienter endast undantagsvis ska tas emot. Det gäller främst
vårdgivare med en större mängd väntande utöver vårdgarantin.
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Läkemedelskostnader SLL delåret januari - juli 2012
Denna rapport är framtagen av Utvecklingsavdelningen som ett komplement
till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens sjumånadersredovisning för 2012.
Rapporten belyser främst kostnadsutvecklingen för läkemedel och andra
varor inom den allmänna läkemedelssubventionen (läkemedelsförmånen)
vilka förskrivits och hämtats ut på apotek av befolkningen i Stockholms län.
Resultaten grundas i huvudsak på VAL-data (RECEPT, LAKSV) samt resultat
ur Läkemedelsbokslutet för perioden från Ekonomistyrningsenheten.

Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm
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Läkemedelskostnader nära prognos
Landstingets kostnader för läkemedel och läkemedelsnära
produkter på recept och rekvisition steg under årets första sju
månader netto upphandlingsrabatter med 1,8 procent (2,7
procent 2011) Det var 0,1 procentenheter över prognosen för
helåret. Kostnaden för specialläkemedel ökade mindre än 2011,
+3 (+6) procent. Nya generiska specialläkemedel och senare
genomslag än beräknat för nya specialläkemedel kan förklara.
Basläkemedelskostnaderna sjönk mer än 2011, -3,2 procent
jämfört med- 1,7 procent. Fler generiska basläkemedel bidrog.

Nära helårsprognosen
Kostnadsökningen var närmare en procentenhet lägre än motsvarande
period 2011. Några orsaker kan bedömas vara:
– Fortsatt kostnadsminskning på grund av effekter av utgående patent
på basläkemedel men nu också på specialläkemedel.
– Få nyintroduktioner av basläkemedel och senare nyintroduktioner av
specialläkemedel än förutsett.
– Fortsatta betydande upphandlingsrabatter för rekvisitioner.
– Vidmakthållen hög följsamhet till Kloka Listan delvis som ett resultat
av införandet av kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel (KÖL) vid
akutsjukhusen.
– Höjning av frikortsgränsen för läkemedel från 1800 till 2200 kr vid
årsskiftet
Tabell 1. Försäljning i Stockholms län av läkemedel och läkemedelsnära produkter januarijuli 2012 jämfört med 2011. Källa: VAL/GUPS samt HSF/Ekonomistyrn.enh./K. Sollenmark.
Varutyp, försäljningssätt
År, Månad: jan ‐ jul
Läkemedel:
Recept & dosdispenserat VAL
Dosdispensering, tjänsten*)
Fria läkemedel recept**)
Summa läkemedel recept
Rekvisitioner VAL ***)
Summa läkemedel
Läkemedelsnära:
Recept/Hjälpmedelskort****)
Rekvisitioner
Summa läkemedelsnära
Summa totalt netto
Upphandl.rabatter*****) (+)
Summa totalt brutto

*)
**)

2012

Totalt, Mkr
2011

Diff.

%

2012

SLL kostnader, Mkr
2011
Diff.

%

3 405
35
210
3 650
859
4 509

3 343
34
154
3 531
821
4 352

63 1,8
1 4,8
56 36,6
120 3,3
38 4,6
157 3,6

2 392
35
210
2 637
859
3 496

2 426
34
154
2 614
821
3 435

‐34
1
56
23
38
61

‐1,4
4,8
36,6
0,9
4,6
1,8

151
26
177
4 686
97
4 783

139
26
165
4 517
122
4 639

12 8,5
‐1 ‐2,2
11 6,8
168 3,7

132
26
157
3 654
97
3 751

128
26
154
3 589
122
3 711

4
‐1
3
64

2,9
‐2,3
2,0
1,8

143

3,1

39 1,1

Läkemedelsbokslut jan – jul 2012.
Fria läkemedel: Enl. SML; 207 Mkr (150 Mkr), läkemedel till patienter utan sjukdomsinsikt,
omeprazol (Losec) till barn, etc..
***) Netto centrala upphandlingsrabatter, jan-jul cirka 123 Mkr (140 Mkr 2011) , men brutto
rabatter cytostatika 26 Mkr (18 Mkr). Källa: SEM R. Gustafsson.
****) Stomihjälpmedel 38 %, hjälpmedel vid diabetes 28 %, särskilda livsmedel och hjälpmedel för
läkemedelstillförsel ana 16 % , exklusive moms för momspliktiga varor.
*****) I läkemedelsuppföljningen inkluderade upphandlingsrabatter rekvisition minus ej inkluderade
rabatter för cytostatika, jämför ovan.
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Tabell 2. Totalbelopp för bas- respektive specialläkemedel*) januari-juli 2009 – 2012 i
Stockholms län samt förändring 2011 – 2012, jämför, Tabell 1. Nettobelopp se ovan.
Förändring av SLL-kostnad för bas- resp. specialläkemedel 2012: - 3,2 och + 2,8 procent
jämfört med -1,7 och +5,9 samma period 2011. Källa: VAL /GUPS.

Typ av läkemedel
Basläkemedel recept
Basläkemedel rekvisition
Summa basläkemedel
Specialläkemedel recept
Specialläkemedel rekvisition
Summa specialläkemedel
Summa läkemedel
Beloppsandel specialläkemedel (%)

2012
2011
1 822 1 822
136
135
1 958 1 958
1 583 1 520
700
677
2 283 2 198
4 242 4 155
54

Diff.
0
1
1
63
28
91
92

Mkr
%
0,0
0,7
0,0
4,0
4,9
4,1
2,2

2010
1 838
132
1 971
1 437
666
2 103
4 074

2009
1 901
140
2 041
1 355
696
2 051
4 092

52

50

53

*) Med basläkemedel avses läkemedel som används för behandling av vanliga sjukdomar i öppenvården,
se Basläkemedel SLL 2012 http://www.janusinfo.se/lakemedelsstatistik/ . Med specialläkemedel avses
övriga läkemedel ( främst medel på recept/rekvisition vilka nyinsätts inom högspecialiserad vård).

En viktig förklaring till sjunkande basläkemedelskostnader är upphörd
marknadsföring av flera volymläkemedel inför utlöpande patent, ökad
generisk priskonkurrens för läkemedel med stor användning, bland annat
mot högt blodtryck (kandesartan- Atacand), mot höga blodfetter
(atorvastatin- Lipitor) och vid allergi (desloratadin – Aerius). Fortsatt
introduktion av några specialläkemedel med stor potential under hösten kan
leda till förhållandevis större kostnadsökning under årets resterande del,
jämför Figur 3a där totalkostnaden ännu var låg för några nya läkemedel
medel men som ökade allra mest.
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50%

52%
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1 000

0
2009

2010
2011
Specialläkemedel rekvisition

2012
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Basläkemedel rekvisition
Basläkemedel recept

Figur 1. Fördelning av totalbelopp per år mellan bas- och specialläkemedel i Stockholms län.
Uppgifterna för rekvisitioner år är inklusive leverantörsrabatter, jämför texten till Tabell 2.
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Figur 2. Största ATC-1-grupper av läkemedel och läkemedelsnära produkter (recept
befolkningen SL+ rekvisitioner vårdgivare SL), totalbelopp Mkr inklusive leverantörsrabatter
rekvisition. Källa : VA L/ SR, upphandlingsrabatter SEM/RG.

Immunsuppressiva fortsatt i topp
Läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, ATC-grupp L,
svarade liksom tidigare år för mer än en femtedel av läkemedelsbeloppet,
Figur 2. Ökningstakten var för andra året i rad två procentenheter lägre än
föregående år. Upphörande patent har öppnat för generiska alternativ för
flera läkemedel med stor kostnadsvolym. TLVs omvärdering av subventionen
av TNF-hämmare vid förra årsskiftet har resulterat i viss prispress. Flera
kostnadsdrivande läkemedel till underhållsbehandling synes vidare ha nått
aktuella patientgrupper. Ökat kostnadsmedvetande efter införandet av KÖL
på akutsjukhusen liksom upphandling kan vara andra delförklaringar, jämför
Tabell 4. Ökningen i kronor för immunsuppressiva läkemedel (L04) var
således hälften och för cytostatika (L01) tredjedelen i relation till föregående
år, jämför Tabell 3. En effekt av dessa förändringar blev att flera läkemedel
ur dessa två grupper både ökade och minskade mest, Figur 3a och 3b. Nya
antikoagulantia har ännu inte ansetts medföra så stor bevisad nytta att de
fått ersätta välbeprövad terapi. Därmed stannade ökningen för Blod- och
blodbildande organ (B) på 4 procent. Fasta kombinationer till inhalation vid
astma/KOL ökade kraftigt under vintermånaderna trots maning om
monoterapi i första hand, se Tabell 3 och Figur 3a. Grupp N - Nervsystemet
minskade något efter att bland annat de antipsykotiska läkemedlen olanzapin
och quetiapin blivit generiska, Figur 2 och 3b, trots att medel mot ADHD
tillhörde de läkemedel som i absoluta mått ökade mest, Figur 3a samt Tabell
3. Grupp C – hjärta-kärl, minskade med 10 procent på grund av den ökade
andelen generiska läkemedel inom terapiområdet, jämför de båda
blodtryckssänkande respektive blodfettssänkande läkemedlen kandesartan
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och atorvastatin Figur 3b. Läkemedel mot virussjukdomar (J05) tillhörde de
grupper som beloppsmässigt ökade mest, +14 procent, Tabell 3. Detta har
även påverkat kostnaden för fria läkemedel enligt smittskyddslagen (SML),
Tabell 1. Övergång till fasta kombinationer mot HIV och introduktion av helt
ny effektivare men väsentligt kostsammare terapi mot kronisk hepatit C, se
Figur 3a, är viktiga orsaker. Fortsatt introduktion av dessa nya medel kan
förväntas med resulterande kraftig kostnadsökning under hösten.
Tabell 3. Beloppsmässigt största undergrupper av läkemedel (ATC-3). Totalbelopp recept
(förmånsbelopp + egenavgifter) + belopp för rekvisitioner netto rabatter jan-juli 2012 och
2011. Källa: VA L/ SR.

ATC‐grupp; period jan ‐ juli; belopp
2012 MKr 2011 Mkr Diff Mkr Diff (%)
Immunsuppressiva ( L04 )
464
422
43
10
Cytostatika ( L01 ) *)
299
295
3
1
Medel vid astma & KOL ( R03 )
258
245
13
5
Antidepressiva, ADHD, demens ( N06 )
209
192
16
8
Antivirala, främst mot HIV ( J05 )
165
145
20
14
Hemostatika ‐ mot blödarsjuka ( B02 )
149
148
1
1
Neuroleptika, sömnmedel och likn. ( N05 )
143
166
‐23
‐14
Analgetika ( N02 )
137
140
‐3
‐2
Diabetesmedel ( A10 )
134
128
6
5
Könshormoner ( G03 )
116
117
‐1
‐1
Antibiotika ( J01 )
112
117
‐5
‐4
Immunstimulere mot MS etc. ( L03 )
106
112
‐6
‐5
Antikoagulantia ( B01 )
105
94
11
12
Ögonläkemedel ( S01 )
99
93
5
6
Antiepileptika ( N03 )
94
100
‐6
‐6
ACE‐hämmare & ARB ( C09 )
90
112
‐22
‐19
72
70
2
3
Blod‐ & vätskeersättning ( B05 )
Urologiska medel ( G04 )
72
74
‐2
‐3
Blodfettsänkande ( C10 )
64
75
‐11
‐15
Medel vid anemier ( B03 )
64
63
1
2
*) Netto upphandlingsrabatter, ej i VAL-data , ca 35 Mkr 2010 resp. 40 Mkr 2011.
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Telaprevir ( INCIVO ) ‐ Kronisk hepatit C
Metylfenidat ( CONCERTA ) ‐ ADHD
Abirateron ( ZYTIGA ) ‐ Prostatacancer
Fingolimod ( GILENYA ) ‐ Multipel skleros
Adalimumab ( HUMIRA ) ‐ Reumatoid artrit
Paliperidon ( INVEGA ) ‐ Schizofreni
Fromoterol, budesonid ( SYMBICORT TH ) ‐ Astma KOL
Posakonazol ( NOXAFIL ) ‐ Invasiv svampinfektion
Golimumab ( CIMZIA ) ‐ Reumatoid artrit
Natalizumab ( TYSABRI ) ‐ Multipel skleros

Basläkem. Kloka Listan 2012

Trastozumab ( HERCEPTIN ) ‐ Bröstcancer

Basläkem. övr.

Botulinum Toxin ( BOTOX ) ‐ Muskelspasm
Ranibizumab ( LUCENTIS ) ‐ Makuladegeneration

Spec.läkem. Kloka Listan 2012

Taktolimus ( PROGRAF ) ‐ Transplantation

Spec.läkem. övr.

Lenalidomid ( REVLIMID ) ‐ Tumörsjukdom
0
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Förändring Mkr 2012 jan ‐jul

Figur 3a . Största ökningar jan- juli 2012 för läkemedel via recept och rekvisition i
totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning.
Källa: VAL/GUPS. Jämför även Tabell 4.

Immunoglobulin s.c. ( GAMMANORM ) ‐ Immunbrist

Basläkem. Kloka Listan 2012

Pelfigrastim ( NEULASTA ) ‐ Tumörbehandling

Basläkem. övr.

Antihemofilifaktor A ( ADVATE ) ‐ Blödarsjuka

Spec.läkem. Kloka Listan 2012

Meropenem ( MEROPENEM ) ‐ Antibiotikum
Letrozol ( LETR4OZOL ) ‐ Bröstcancer

Spec.läkem. övr.

Latanoprost ( XALATAN ) ‐ Glaukom
Donepezil ( DONEZEPIL ) ‐ Alzheimers demens
Oxikodon (OXIKODON ) ‐ Smärta ; U
Bevacizumab ( AVASTIN ) ‐ Tumörsjukdom
Doxorubicin ( DOXORUBICIN ) ‐ Tumörsjukdom; U
Etanercept ( ENBREL ) ‐ Reumatoid artrit
Kandesartan ( ATACAND ) Högt blodtryck
Anastrozol ( ARMIDEX ) ‐ Bröstcancer
Lamotrigin ( LAMOTRIGIN ) ‐ Epilepsi bipolär sjukdom
Atorvastatin ( LIPITOR ) ‐ Förhöjda blodfetter
Olanzapin ( OLANZAPIN ) ‐ Schizofreni, bipolär sjukd.
‐40

‐30

‐20

‐10

0

Förändring Mkr 2012 jan ‐ jul

Figur 3b. Största minskningar jan – juli 2012 för läkemedel via recept och rekvisition i
totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning.
Källa: VAL/GUPS.
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Tabell 4 Läkemedel med störst försäljningsbelopp jan-juli 2012. Källa: VAL/ SR.
ATC‐grupp läkemedel (exempel på
produkt)

Kloka
Bas‐
Listan:
(B);
Rek;
Spec.‐
Rek(S) läkem.
= end. i (S)
special
i‐serad
vård

L04AB01 Etanercept ( ENBREL )
L04AB04 Adalimumab ( HUMIRA )

Upp‐ Huvudanvändning
hand‐
lat
rek ‐
visi‐
tion
(U)

2012 Diff. Diff.
Mkr 2011 (%)
Mkr

S

Reumatoid artrit

110

-6

-5

Rek (S)

S

Reumatoid artrit

109

8

8

Rek

B

Astma KOL

90

6

7

S

Blödarsjuka

79

-1

-2

Reumatoid artrit

74

3

5

R03AK07 Formoterol, budesonid
( SYMBICORT TH )
B02BD02 Antihemofilifaktor A (Faktor
Viii) ( ADVATE )
L04AB02 Infliximab ( REMICADE )

Rek (S)

S

N06BA04 Metylfenidat ( CONCERTA )

Rek (S)

S

ADHD

64

14

28

L01XC03 Trastuzumab ( HERCEPTIN )

S

Bröstcancer

46

5

12

L03AB07 Interferon Beta-1A ( AVONEX
)
L01XC02 Rituximab ( MABTHERA )

S

Multipel skleros

45

-1

-3

S

Leukemi, RA

43

-1

-2

L04AA23 Natalizumab ( TYSABRI )

S

Multipel skleros

37

5

15

U

R03BB04 Tiotropiumbromid ( SPIRIVA )

Rek

B

KOL

36

3

9

C09CA06 Kandesartan ( ATACAND )

Rek

B

Hypertoni, hjärtsvikt

35

-7

-16

B01AB04 Dalteparin ( FRAGMIN )

Rek

B

U

Antitrombosbehandling

34

0

0

33

2

6

U

Neuropat. smärta,
generaliserad ångest
Smärta, feber

32

3

12

S

Tillväxtstörning

31

-2

-7

B

Astma KOL

30

0

-1

S

Makuladegeneration

30

4

17

N03AX16 Pregabalin ( LYRICA )
N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON )

S
Rek

H01AC01 Somatropin ( GENOTROPIN )

B

R03AK06 Salmeterol, flutikason
( SERETIDE D )
S01LA04 ranibizumab ( LUCENTIS )

Rek

R03BA02 Budesonid ( PULMICORT TH
)
A10AE04 Insulin Glargin ( LANTUS )

Rek

B

Astma KOL

29

-1

-3

Rek (S)

B

Diabetes mellitus

29

0

1

Rek

B

29

2

9

S

Östrogen
lokalbehandling
Leukemi

29

3

14

B

Hjärtsvikt, hypertoni

28

2

7

S

Immunbrist

27

2

7

B

Rinit

27

4

17

L04AD02 Takrolimus ( PROGRAF )

S

Transplantation

26

4

19

B02BD08 Eptacog Alfa, (Faktor Vii)
( NOVOSEVEN )
N05AH04 Quetiapin ( SEROQUEL )

S

Blödarsjuka

26

1

4

S

23

1

6

23

-12

-34

22

0

0

G03CA03 Östradiol ( VAGIFEM )
L01XE01 Imatinib ( GLIVEC )
C07AB02 Metoprolol ( SELOKEN ZOC )

Rek

J06BA02 Immunoglobulin i.v. ( KIOVIG )
R01AD09 Mometason ( NASONEX )

Rek

Rek (S)

C10AA05 Atorvastatin ( LIPITOR )

B

Schizofreni, bipolär
sjukd.
Förhöjda blodfetter

J05AR02 Lamivudin, abakavir
( KIVEXA )

S

HIV
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Fortsatt störst kostnadsökning på akutsjukhusen
Av vårdgrenarna fortsatte akutsjukhusen att ha den största ökningen av
läkemedelskostnaderna. Det är den högspecialiserade vårdens användning av
specialläkemedel som främst genererar kostnadsökningar. Sjukhusrekvisitionerna ökade mer än sjukhusrecepten, Tabell 5 och Figur 4. Det kan
bland annat avspegla volymförskjutning från recept till rekvisition till följd av
förmånlig upphandling. Mindre prispress inom det rekvirerade
läkemedelssortimentet jämfört med det receptförskrivna som resultat av
färre utgående patent, är en annan förklaring till skillnaden i ökningstakt..
Tabell 5. Fördelning av SLL-kostnader per vårdgren netto upphandlingsrabatter för
rekvisitioner, jämför Tabell1. Urvalet för äldrevård och psykiatri belastas av viss osäkerhet på
grund av i vissa fall oklara arbetsplatskoder. Källa: VAL/MJH

Vårdgren / varuslag

jan ‐ jul
Mkr

2012

2011

Akutsjukhus

Recept

1 147

1 125

22

2

778

748

29

4

Totalt

1 925

1 873

51

3

Husläkarverksamheter Recept

575

600

4

4

Totalt

578

604

‐

25

‐

4

Recept

186

200

‐

14

‐

7

14

15

‐

1

‐

4

Totalt

200

214

‐

14

‐

7

Recept

88

89

‐

1

‐

1

Rekvisition

49

49

‐

1

‐

1

Totalt

137

139

‐

2

‐

1

Recept

‐

‐

Rekvisition

Rekvisition

Psykiatri

Rekvisition

Geriatrik+SÄBO

Dialys

Diff.

‐

25

Diff. (%)

‐

4

0

1

‐

‐

Rekvisition

18

18

0

3

Totalt

18

18

0

3

‐

‐

Röntgenkontrastmedel Recept

‐

‐

Rekvisition

7

7

‐

0

‐

4

Totalt

7

7

‐

0

‐

4

Övr. vårdgivare Sth. län Recept

470

482

‐

12

‐

2

32

31

Totalt

502

513

Recept

57

57

Rekvisition

Vårdgivare andra län

Rekvisition

‐

‐

Totalt

57

57

1
‐

11

2
‐

2

0
‐

0
‐

0

0
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Förmånskostnad resp. belopp Mkr
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Figur 4. Lanstingskostnad för recept- och rekvisitioner per vårdgren jan - juli , Källa:
VAL/MJH

Husläkar- och psykiatriska verksamheter minskade sina läkemedelskostnader med 4 respektive 7 procent. För husläkarverksamheterna var detta
huvudsakligen ett resultat av ökad andel generiska läkemedel bland
basläkemedelen, jämför ovan. För psykiatrin var minskningen särskilt en
följd av att flera tidigare kostsamma antipsykotiska medel blivit generiska
och därmed kraftigt prissänkta. De har även tagits in i Kloka Listan.
Tillsammans med KÖL, som stimulerar till ökad följsamhet till Kloka Listan,
har detta vid förskrivning av antipsykotika medfört ökad andel av dessa
prissänkta medel. Bland annat som följd av denna trendförändring har
pykiatrins följsamhet till Kloka Listan stabiliserats, se Figur 5.

Stort genomslag för Kloka Listan hos receptförskrivare
Den förändrade marknadssituationen för basläkemedel med allt större andel
generiska läkemedel och allt mindre andel aktivt marknadsförda
patentskyddade läkemedel har bidragit till ökad följsamhet till Kloka Listan
vid receptförskrivning, Figur 5. Bättre elektroniskt förskrivarstöd har också
införts med tydligare information om vilka läkemedel som ingår i Kloka
Listan. För verksamheter som omfattas av KÖL, har kostnadsansvaret
bidragit till större medvetenhet om Kloka Listan och stärkt incitamenten att
följa denna i förskrivningen. Den högre specialiseringsgraden på
akutsjukhusen liksom inom psykiatrin, torde medföra att det där
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genomsnittligt är svårare att nå samma följsamhetstal som i husläkar- och
äldreverksamheter. I de senare domineras läkemedelsförskrivningen helt av
basläkemedel.

100
90
80

Följsamhet till Kloka Listan (%)

70
60
50
Husläkarverksamhet
40

Äldrevård

30

Alla vårdgivare SLL

20

Akutsjukhus
Övriga vårdgivare (ej avtal)

10
Allmänpsykiatri
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figur 5. Följsamhet till Kloka Listan (%) enligt DU90% per huvudkategori av vårdgivare. På
grund av bristande förskrivarregister kan alla förskrivningskällor inte Källa: VAL/MJH.
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Osäkra kvalitetsresultat av förskrivning till äldre
En prestationsbaserad ersättning på 325 miljoner kronor har satts upp av
Regeringen att fördelas på de län som uppnår de kvalitetsmässiga
förskrivningsmål för personer 65 år och äldre som Sveriges Kommuner och
Landsting SKL har satt upp för 2012. Målen bygger på kvalitetsindikatorer
för äldres läkemedelsbehandling utfärdade av Socialstyrelsen. Indikatorerna
mäter minskning av sådana läkemedel vilka har bedömts som olämpliga för
äldre. Det gäller läkemedel med antikolinerga biverkningar såsom medel mot
inkontinens, långverkande bensodiazepiner med användning mot till
exempel oro och sömnsvårigheter, tramadol mot smärta och propiomazin
mot sömnsvårigheter. Vissa specifika kombinationer av läkemedel ska
undvikas i ålderskategorin på grund av ökad risk för biverkan, så kallade
interaktioner. Risken för detta minskar med sammanhållen läkemedelslista.
Läkemedel mot psykos till patienter i särskilda boenden ska även minska. Av
dessa indikatorer kan andelen individer med olämpliga läkemedel
rutinmässigt följas upp med VAL-data för läkemedel uthämtade på recept
och i dosdispenserad form.
Andelen äldre personer i Stockholms län med olämpliga läkemedel kan
beräknas hittills ha sjunkit jämfört med föregående år med cirka en halv
procentenhet från 14,8 till 14,4 per hundra invånare. Det är ännu oklart om
hur stor del av denna förändring som har betingats av medvetna åtgärder.

Målet att minska antibiotikaförskrivningen i
Stockholms län

Förskrivningen av antibiotika uppgick 2011 i Stockholm till 414 recept per
1000 invånare. Det nationella målet från Strategigruppen för rationell
antibiotikaanvändning STRAMA är att minska denna nivå till 250. Ett delmål
för Stockholms län skulle vid årets slut vara 397 recept per 1000 invånare
enligt STRAMA. Preliminära beräkningar från Smittskyddsinstitutet för
perioden januari –juli tyder istället på en kraftigt ökad
antibiotikaförskrivning under januari och februari månad medan
förskrivningen var relativt oförändrad under resterande del av året. Det talar
för att årets delmål inte kommer att uppnås i Stockholms län. För barn 0-6 år
var dock antalet uthämtade recept på antibiotika per capita oförändrat eller
minskat i hälften av länets kommuner däribland i den största, Stockholms
kommun, www.janusinfo.se / STRAMA Stockholm.
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